
                                                       

CONCURS DE RELATS BREUS  ENCADENATS PER A GENT GRAN 2021 

BASES DE LA 2A. CONVOCATÒRIA ENCADENADA  

1.- La temàtica és lliure, pot participar-hi tothom, més gran de 62 anys, empadronats a 

Sant Joan Despí.  Els relats es podran presentar tant en català com en castellà i hauran 

de començar amb la frase “Sonrió, después de todo su cuñada y su suegra no eran 

tan brujas”...). 

2.- Els relats breus s’ajustaran a les condicions següents: 

 Ser inèdits. 

 Tenir una extensió no superior a 5 fulls DIN A4, ni inferior a 2. 

 Es presentaran mecanografiats a doble espai, escrits en una sola cara, en lletra 

Arial i grandària 12.  Per duplicat. 

 Cada concursant podrà presentar un màxim d’un treball. 

 (Es prega ajustar-se a les indicacions quant a l’extensió del treball i al tipus i 

grandària de lletra, per tal de no incórrer en el risc que el treball hagi de ser 

descartat). 

3.- Pel que fa als premis: 

S’hi destinaran dos premis: un per al guanyador i un per al finalista.  

El primer premi estarà dotat amb una tableta (Tablet Billow 10.1” PROB+HD IPS 

1280x800 QUAD CORE 64 BITES 32GB 2GB DDR3 GPS RADIO WIFI 

DUALBAND ANDROID 8.1 DOBLE CÁMARA 5/8MP COLOR NEGRO) + 2 

abonaments per a la temporada 2021 al Teatre Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí. 

El finalista estarà dotat amb 2 abonaments per a la temporada 2021 al Teatre Mercè 

Rodoreda. 

4.- El concurs podrà declarar-se desert si, a criteri del jurat, no hi ha cap relat  

mereixedor de premi. 

5.- El termini de presentació dels relats finalitzarà el dia 15 de setembre de 2021. 

S’hauran d’enviar per correu electrònic a gentgran@sjdespi.net  o lliurar-los 

personalment al Departament de Gent Gran (Àrea de Serveis a la Persona, av. 

Barcelona, 41, 08970  Sant Joan Despí) 

6.- Els treballs es presentaran en un sobre tancat, signats amb pseudònim. A l‘interior 

d’aquest sobre, n’hi ha d’anar un altre de més petit (la plica) amb les dades de l’autor/a, 

la fotocòpia del  DNI, i un telèfon de contacte. 

7.- El jurat serà nomenat pel Departament de Gent Gran de l’Ajuntament de Sant Joan 

Despí.  
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8.- El resultat del jurat es donarà a conèixer públicament el dia 1 d’octubre de 2021, Dia 

Internacional de la Gent Gran. 

9.– Les obres premiades quedaran en poder del Departament de Gent Gran, el qual es 

reserva el dret de publicar-les o fer-ne difusió per qualsevol mitjà, i fer constar el nom 

de l’autor o autora.  

Els treballs no premiats quedaran a disposició dels autors o autores fins l’1 de novembre 

de 2021, a l’Àrea de Serveis a la Persona.  

10.- La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

11.- El jurat es reserva el dret a decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir, 

relacionada amb les bases del concurs. 

 

Sant Joan Despí, maig 2021 

 

 

 

 


