
NIT LAB MAC 
SISÈ CONCURS DE RELATS 
COL·LECTIUS... DE TERROR! 
DIVENDRES 26  D ’OCTUBRE DE 2018  DE 
20.00  H  A  02.00  H

NIT LAB MAC - és una activitat per fomentar la creació literària i 

artística adreçada a joves escriptors/es i il·lustradors/es. La nit del 
divendres 26 d’octubre de 2018, de 20.00h a 02:00h (inclou sopar- 
refrigeri), joves escriptors/es i il·lustradors/es viuran una experiència 

fantàstica, trepidant i única. Serà una nit de creences temoroses envers 

els morts, la vida d’ultratomba i les bruixes. Al llarg d’aquestes hores 

els/les joves podran conèixer els misteris, els secrets i les històries de la 

cacera de bruixes a Catalunya que ens explicaran al Museu i Poblat de 

Ca n’Oliver. A partir d’aquestes vivències i recuperant les tradicions de 

Tots Sants els joves participaran en un concurs online de diferents 

narracions escrites col·lectivament, estimulats per aconseguir el millor 

relat de misteri ja a les instal·lacions del Museu d’Art de Cerdanyola.



I N S C R I P C I Ó
En  tracta d’una activitat amb places limitades. En el cas del concurs d’il·lustracions està 

adreçat principalment a alumnes de batxillerat artístic. 

Les dates de inscripcions són del dilluns 17 de setembre al dilluns 15 d’octubre. 

Per confirmar les inscripcions cal enviar un correu electrònic a l’adreça 

ruedashc@cerdanyola.cat, i posteriorment adjuntar full d’inscripció i autorització per a 

menors d’edat. 

J U R A T  

El jurat del concurs de relats 

estarà format per l’equip de 

professionals de la literatura, 

que valorarà les propostes 

considerant els següents 

criteris: 

·  La cohesió del relat i 

l ’adequació al filtre 

· La correcció lingüística 

· El compliment dels torns 

· L’originalitat 

· Els recursos literaris emprats 

· El debat cooperatiu entre els 

diferents membres 

El jurat de les il·lustracions el 

formaran membres de l’equip 

del Museu d’Art de 

Cerdanyola i del Servei de 

Cultura, que en valoraran: 

· La qualitat artística 

· L’adequació al relat 

· L’originalitat 

· L’execució tècnica 

Els coautors/es del relat 

guanyador i els participants 

rebran productes culturals. 

PREMIS

D E S C R I P C I Ó  D E  
L ’ A C T I V I T A T

El NIT LAB està adreçat a 18 joves de 

15-18 anys, preferiblement estudiants 

de centres d’ensenyament secundari 

de Cerdanyola amb inquietuds 

literàries i de il·lustració, que 

s’inscriuran a títol individual. 

A partir d’un mateix paràgraf inicial 

d’un escriptor, es crearan relats 

diferents. Cadascun d’ells estarà 

escrit per un equip de tres o quatre 

coautors, entre els quals hi haurà 

l’escriptor/a-dinamitzador, que serà 

un participant més. Cada equip 

comptarà també amb un 

il·lustrador/a que s’inspirarà en la 

creació literària dels seus 

companys/es escriptors/es...  Els 

participants, durant les hores que 

estaran tancats al museu, cooperaran 

en línia per organitzar conjuntament 

la construcció del text. El veredicte 

del concurs es donarà a conèixer el 

dimecres 21 de novembre a les 19h al 

MAC (Museu d’Art de Cerdanyola). El 

gran repte és aconseguir un relat de 

por i ben cohesionat entre tots els 

membres de l’equip. 

L’activitat començarà al Museu i 

Poblat de Ca n’Oliver ( C. de 

València,19)  i  finalitzarà al Museu 

d’Art de Cerdanyola ( C. Sant Martí, 

88) 


