
CONVOCATÒRIA CONCURS DE CONTES I RELATS BREUS 

El Centro d’ Esplai Guadalhorce, organitza un concurs literari amb la finalitat de sensibilitzar els  projectes soci  educatius i  

de solidaritat en els  que treballem   des de fa més de  20  anys. 

BASES DEL CONCURS: 

1.- TEMÀTICA: Contes  i Relats Breus  sobre “ESTIMEM “ Els relats o dibuixos, han de ser originals, no s’admetran còpies 

d’altres autors ( quedaran eliminats en cas de contrastar que siguin còpies d’autors). Es permetrà un màxim de 3 

relats/dibuix per participant. 

2.- DATA DE  PRESENTACIÓ DELS CONTES RELATS   :  Del 17 d’Octubre  al 30 de Novembre   de 2022 

3.- PARTICIPANTS: Obert a tota la població de Terrassa  i voltants a partir dels 3 anys, en les  següents categories : 

 De 3 a 8 anys, podran participar amb un  Dibuix, i una frase de presentació de la seva obra. 

 De 9 anys endavant , relats escrits. 

4.- PRESENTACIÓ: El text pot ser escrit en català  o castellà ,  en foli  blanc tamany  A4,  amb un  mínim de 120 paraules  i  

un màxim  de 250. Amb  tipus de lletra Arial o Times New Roman, a 12 punts de tamany de font . Els marges   hauran de 

ser laterals, superior  i inferior de 2,5 cm.  

5.- FORMAT: L’ original dels relats  es pot  presentar en  els següents  formats: 

a)  Format  digital: adjuntant l’ arxiu  en PDF i el currículum de l’autor   a la direcció: esplai.g@gmail.com  

b) Format  en paper: de manera presencial a la  nostra seu en horari de 9:30 a 13 o de 17 a 20h al Centre Social 

Guadalhorce (C/ Guadalhorce, 2 Baixos ). El relat hauria d’anar en un sobre tancat  i acompanyat  del currículum 

de l’autor. 

6.- CURRÍCULUM:  Ha d’estar  format  per; Nom i cognom , telèfon, adreça,  data  de naixement i correu  electrònic ( 

quedaran exclosos els participants que n’adjuntin aquestes dades). 

7.- DADES  QUE HAN DE CONSTAR EN EL RELAT i ELS DIBUIXOS: Títol  de l’obra,  i signat  amb  pseudònim al final del text.  

No es tornaran els  originals. INSOC- CEG  destruirà  tots  els  textos no premiats.  

8.- JURAT QUALIFICADOR: Seran persones enteses  en la matèria i  assignats  per l’ organització. Tant la  fallada  o  decisió 

del  jurat com la data , lloc  i hora de l’entrega de guardons seran comunicats  amb antelació  anunciant-se  als finalistes 

del concurs. 

9.- CATEGORIES  I  PREMIS: S’anul·laran les categories que tinguin menys de 5 participants. 

1ª Categoria:  3 a 5 anys . Obsequi material escolar 

2ª Categoria: 6 a 8 anys. Obsequi material escolar 

3ª Categoria: de 9 a 11  anys.  Obsequi 1 TABLET 

4ª Categoria: de 12 a 14 anys . Obsequi 1 TABLET 

5ª Categoria: de 15 a 18 anys. Obsequi 1 TABLET 

6ª Categoria: majors  de 18 anys. Obsequi 1 TABLET 

*Diferents obsequis proporcionats pels  patrocinadors. 

10.- ENTREGA DE GUARDONS: Es realitzarà al mes de desembre, lloc a concretar per l’organització. 

☞Per  més  informació trucar  al 937857002 / 636811254. 
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