
 
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ 

ROSES, LLIBRES I AGRAÏMENTS AL PERSONAL SANITARI 

 

1. Participació 

Podran participar en aquesta acció totes les persones veïnes del barri de Sant Genís 

dels Agudells.  

2. Requisits per participar-hi 

Tots els escrits presentats han de ser originals inèdits, de creació pròpia i que no hagin 

estat premiats anteriorment. Escrits en qualsevol de les dues llengües oficials: català o 

castellà. Cada participant podrà presentar com a màxim 3 escrits, que remetrà per 

separat. Es poden presentar treballs per a qualsevol de les categories següents: 

o Categoria infants (fins als 12 anys)  

o Categoria adolescents (a partir dels 12 anys i fins els 17 anys)  

o Categoria adults (a partir dels 18 anys) 

En les categories infants i adolescents, caldrà especificar el nom del tutor/a de la 

menor com a responsable.  

3. Temàtica 

Per a totes tres categories, en qualsevol dels dos idiomes, la temàtica és lliure però 

l’objectiu de l’acció és encoratjar, agrair, animar... A totes les professionals del CAP 

Sant Rafael.  

4. El lliurament dels escrits  

A través del formulari en línia que trobareu als llocs webs de les organitzadores o 

mitjançant els codis QR repartits pels comerços de l’Associació de Comerciants de 

Sant Genís dels Agudells.  

Els treballs es poden presentar del 19 al 30 d’abril.  



 
 
5. El sorteig 

Se celebrarà un sorteig públic el dijous 20 de maig (hora a concretar), durant la 

celebració de La Llavor Groga.  

6. L’organització  

Serà responsabilitat de l’organització: rebutjar els relats que no s’ajustin a les bases; 

comunicar les persones guanyadores i dirimir qualsevol eventualitat no prevista en les 

bases. Totes les decisions seran inapel·lables.  

No s’acceptarà cap escrit amb llenguatge sexista i un tractament dels rols de gènere 

estereotipats. 

7. Els premis 

Un lot de llibres per categoria.   

 

8. Altres condicions 

Els escrits quedaran en poder de l’organització, que es reserven el dret de publicar-les 

en format electrònic o paper i elaborar-ne el recull per lliurar a les representants de les 

treballadores del CAP Sant Rafael.  

9. El fet de participar en el premi 

El fet de participar en el premi literari pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. 

 


