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RELATi

1a Edició del 
Certamen 
d’Escriptura 
de Relats 
del Centre 
Cívic Baró 
de Viver

VOLS CONCURSAR?

Envia’ns el teu escrit original fi ns el 
21 de maig de 2021 a:
info@ccbarodeviver.cat 
o lliure’l en el centre cívic.

T R
TECLAT I RELAT

• En format pdf per correu electrònic a l’adreça:
info@ccbarodeviver.cat indicant a l’assumpte del      
correu electrònic:
“Concurs Teclat i Relat + nom categoria”.

• Presencialment o per correu postal a Centre Cívic 
Baró de Viver: 
C/ Quito, 8-10, 08030 Barcelona. 

ALTRES CONDICIONS

Les obres premiades quedaran en poder dels or-
ganitzadors, que es reserven el dret de publicar-les 
en format electrònic o paper. Els relats premiats 
es penjaran al web del Centre Cívic. Participar en 
aquest concurs comporta l’acceptació de la resolu-
ció del Jurat i d’aquestes bases. També els possibles 
canvis que, a causa de factors externs al Centre Cí-
vic, es puguin produir durant el concurs i poste-
riorment.

OPCIONS DE LLIURAMENT

En qualsevol cas indiqueu en un doc a part o en el cos 
del correu el nom i cognoms, les dades de contacte 
(correu i telèfon), un pseudònim, la categoria i l’edat.



RP ME SI

INFANTIL
1r PREMI
2n PREMI
3r PREMI

VAL per la llibreria
La Tribu de Sant Andreu.

Llibres impresos amb el re-
cull de les obres literàries 
guanyadores on s’inclouen 
les il·lustracions inèdites del 
grup de Belles Arts del Cen-
tre Cívic de Baró de Viver.

60€
40€
30€

5
3
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60€
40€
30€

5
3
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El jurat està format per representants de la Bibliote-
ca Bona Pastor, de l’Escola Baró de Viver, de l’Esco-
la L’Esperança i del Centre Cívic Baró de Viver i per 
l’escriptora Araceli F. Rovira. Més detall en la web del 
centre cívic.

Serà responsabilitat del jurat: rebutjar els relats que no s’ajustin a 
les bases; escollir-ne els guanyadors/es; declarar desert o com-
partit qualsevol dels premis; donar les mencions honorífiques que 
creguin oportunes i dirimir qualsevol eventualitat no prevista en 
les bases. Totes les decisions seran inapel·lables. A l’hora de va-
lorar els treballs, el jurat tindrà en compte la qualitat literària dels 
relats, la utilització d’un llenguatge no sexista i un tractament dels 
rols de gènere no estereotipat.

ADULTES
1r PREMI
2n PREMI
3r PREMI

El veredicte es farà públic el  dimecres 16 de juny a 
les 18:30h al teatre del Centre Cívic.  A més a més 
us ho comunicarem per xarxes socials a Facebook i 
Instagram i en el nostre web. 
Els premis seran lliurats als guanyadors/es dins de 
l’horari d’obertura del Centre Cívic.

EL JURAT

Certament d’escriptura oberta a totes les persones 
que estiguin interessades. Aquest consta de dife-
rents categories:
•  Infantil i Juvenil: fins a 15 anys (inclosos).
•  Adults: persones a partir de 16 anys.

PARTICIPACIÓ PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

De 12 a 15 anys

Fins als 15 anys

     
• El títol de l’obra.
• Extensió màxima de dos fulls DIN-A4 escrits 
amb el tipus de lletra “Times New Roman” 
mida 12 i l’espai entre línies senzill.

A partir de 16 anys

1) Originals inèdits, de creació pròpia i que no hagin 
estat premiats anteriorment. 
2) Escrits en català o castellà.
3) Presentar com a màxim un treball per participant.

RANGS:

TECLAT I RELAT
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Temàtica: 

· Feminisme i diversitat 
· Cultures i món
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CONTES, RELATS, FAULES, 
POESIA, CÒMIC I ÀLBUM 

IL·LUSTRAT.
Temàtica lliure

EN TOTS ES DEMANA:

• El títol de l’obra.
• Opcional una il·lustració per a la coberta.
• Text paginat.

EDAT FULLS 
(DIN-A4) PARAULES

Fins a 8 anys

De  9 a 11 anys

2-6 pàgines

2-6 pàgines

1 pàgina

màx. 100/pàgina

320/pàgina (aprox) 

màx. 250 en total

ES DEMANA:

INFANTIL

REQUISITS PER PARTICIPAR-HI

ADULTS

MICRORELAT
Temàtica lliure

COM I QUAN ANUNCIAREM ELS 
GUANYADORS/ES?


