
 

 
 
 

 

 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ: 
 

 

11è CONCURS LITERARI DE RELATS CURTS - LES PRESES 
 

 

1. L’àrea d’educació de l’Ajuntament de les Preses convoca l’11è Concurs literari de 

relats curts – les Preses. 

2. La modalitat per a concursar és el relat curt de temàtica lliure. 

3. Podran participar-hi només les persones residents a la província de Girona. 

4. El concurs té sis categories segons les edats dels participants: 

 

 

 Categoria A: 1r i 2n de primària (cicle inicial) 

 Categoria B: 3r i 4t de primària (cicle mitjà) 

 Categoria C: 5è i 6è de primària (cicle superior) 

 Categoria D: 1r i 2n d'ESO 

 Categoria E: 3r i 4t d'ESO 

 Categoria F: a partir de 16 anys o més 

 

 

5. Els escrits tindran una extensió entre 1 i 5 pàgines DIN A4 com a màxim, redactats 

amb alineació justificada i amb un espai entre línies no inferior a 1,5, amb una 

tipografia que faciliti la lectura, com ara una Arial, Times New Roman o Verdana, 

amb una mida de 12. 

6. L’idioma per a la presentació del relat ha de ser en català. 

7. El relat presentat ha de ser escrit individual i inèdit. 

8. Queden exclosos a participar els relats premiats en altres concursos literaris. 

 

 

 



 

9. Cada autor podrà presentar a concurs únicament un relat. El relat haurà d’anar 

encapçalat per un títol, un pseudònim i el curs escolar amb el qual es distingirà 

l’autor. En cas que l’autor no cursi cap curs escolar hi escriurà la seva data de 

naixement.  

 

10. S’admeten dues opcions en el lliurament dels treballs. 

 

11. De cada relat s’ha de presentar un exemplar en format paper si s’entrega 

personalment o s’envia per correu ordinari. Un relat en format PDF en cas que 

s’enviï per correu electrònic. 

 

12. En la presentació presencial o per correu postal els treballs s’entregaran dins un 

sobre tancat on a la part exterior s’indicarà “ 11è Concurs literari de relats curts –les 

Preses”.  Dins el sobre hi haurà una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon, 

correu electrònic i número del DNI, o bé, una fotocòpia del DNI de l'autor/a tancat 

dins un sobre petit (a l’exterior d’aquest sobre petit hi haurà d’haver el pseudònim).  

 

13. Els treballs s’hauran de presentar a la biblioteca la Bòbila (carrer de la Mata, 2) de 

les Preses. De dilluns a divendres de 16.30h a 19.30h o bé es poden enviar per 

correu ordinari a: Ajuntament de les Preses, carrer Major nº 2  - 17178 Les Preses. 

 

14.  Per correu electrònic enviant-ho a saladelectura@lespreses.cat. A l’assumpte cal 

escriure-hi el pseudònim i la categoria en què es concursa. Al text del missatge 

caldrà fer-hi constar: títol, pseudònim, categoria, nom i cognoms de l’autor/a, 

adreça, telèfon, adreça electrònica, ciutat i codi postal. S’hi adjuntarà el relat en 

format PDF, en el qual s’indicaran el títol, el pseudònim i el curs escolar amb el qual 

es distingirà l’autor/a. En cas que l’autor/a no cursi cap curs escolar hi escriurà la 

seva data de naixement.  

 

15. La data límit per enviar o presentar els relats es fixa fins el divendres 17 d’abril de 

2020. 
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16.  S’assignarà un premi per categoria: 

 
 

 Categoria A: lot de material didàctic valorat en 50 euros. 

 Categoria B: lot de material didàctic valorat en 75 euros. 

 Categoria C: lot de material didàctic valorat en 100 euros. 

 Categoria D: lot de material didàctic valorat en 125 euros. 

 Categoria E: lot de material didàctic valorat en 150 euros. 

 Categoria F: lot de material didàctic valorat en 175 euros. 

 

17.  El termini màxim per recollir els premis es fixa fins el 20 de novembre de 2020. 

 

18. El jurat està format per a persones vinculades a la docència i/o a la cultura. 

 

19. El jurat pot declarar deserta una categoria si la qualitat dels treballs ho requereixen. 

 

20. El lliurament dels premis es farà en el transcurs de la festa del Roser de les Preses 

que se celebra el 23 i 24 de maig de 2020. 

 

21. Les obres premiades seran publicades a la revista municipal de les Preses i al web 

de l’ajuntament: www.lespreses.cat 

 

22. Els relats no premiats seran retornats, a petició del seu autor, un mes després de la 

decisió del jurat.  

 

23. Les obres que no s’hagin recollit a l’Ajuntament en el transcurs de la finalització de 

l’any 2020 seran destruïdes.  

 

24. El fet de participar en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes 

bases, la interpretació de les quals queda supeditada al criteri del jurat en 

qualsevol cas.  

 

Les Preses, 11 de febrer de 2020. 

 

http://www.lespreses.cat/

