
ORGANITZA: 
Festa Major Reivindicativa.

COL·LABORA:
Llibreria La Sirga
SAT (Sant Andreu Teatre)

JURAT:
Estarà format per tres persones de les
festes organitzadores i una persona
externa.

PREMIS: 
Es donaran dos premis. 
Cada premi és un lot de llibres i una
entrada al Sant Andreu Teatre.
Si les persones guanyadores ho accepten
la seua obra es publicarà al blog de les
Festes.

DISPOSICIONS GENERALS:
L'obra haurà de ser original i inèdita.
L'obra ha d'estar escrita en llengua
catalana.
Les obres han de presentar-se en DINA-
4, a doble espai. 
Només s'admetran dos obres per partici-
pant. 

La temàtica ha de ser socialment crítica
i en aquesta edició es valorarà especial-
ment la incorporació de la perspectiva
de gènere.

CATEGORIES:
POESIA
Extensió:
S'acceptaran obres amb una extensió
màxima de 3000 caràcters (amb espais) i
que compleixin les disposicions generals
explicades a priori.

PROSA
Extensió:
S'acceptaran les obres que tinguin un
màxim de 10.500 caràcters (amb espais)
i que compleixin les disposicions generals
explicades anteriorment.

LLIURAMENT DE LES OBRES
Cada participant ha de lliurar via
correu electrònic sota l’assumpte: 
"III PREMI LITERARI  FÀBRICA O" i
la categoria on es participa, amb el
següent contingut:

- L’obra en format pdf i signada amb un
pseudònim.

S’agraïria que en el correu ens fessiu
saber el vostre telèfon de contacte per
informar les guanyadores amb major
comoditat. 
Les obres que no compleixin tots els
requisits de presentació queden excloses
del concurs.

TERMINI  D'ADMISSIÓ
Les obres es faran arribar del 5 al 25 de
novembre de 2010 a la següent adreça de
correu electrònic:
concursfabricazero@gmail.com

SELECCIÓ

El període de selecció serà la primera
setmana de desembre.

ENTREGA DE PREMIS
Tindrà lloc el dissabte 27 de novembre
durant la matinal infantil i de cultura
popular organitzada per la Festa Major
Reivindicativa, als Jardinets de Can Fabra. 

BASES



Per a qualsevol dubte o sugeriment:

concursfabricazero@gmail.com
fmreivindicativa@gmail.com

El programa de festes d'enguany o  
d'edicions anteriors el trobareu a:

www.fmreivindicativa.blogspot.com

ORGANITZA:

Assemblea de joves de La Sagrera i
St. Andreu - CAJEI

Endavant St.Andreu-Nou Barris

Candidatura d’Unitat Popular Sant Andreu

COL·LABORA: 

API 
Assemblea Popular Independentista

Llibreria La Sirga
c. Tordera, 34 baixos

08012 Barcelona.
www.sirga.cat

Sant Andreu Teatre 
c/ Neopàtria 54

www,sant-
anndreu.com/cutur/sat


