
BASES DEL III CONCURS DE RELATS “IMAGINA ABRERA” 2019

El III Concurs de Relats “Imagina Abrera”, organitzat per la Regidoria d’Acció Cultural i 
Patrimoni de l’Ajuntament d’Abrera, es regirà per les següents bases:

1. Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin.
2. S’estableix una sola categoria narrativa per a majors de divuit anys.
3. Cada autor/a haurà de presentar un sol relat.
4. La temàtica serà lliure, però hi haurà d’aparèixer Abrera partint de la imaginació 

de la participant.
5. Els relats s’hauran d’escriure en llengua catalana o castellana.
6. Els relats hauran de ser inèdits, inclosa la seva publicació a Internet.
7. Els relats no podran haver estat premiats en cap altre concurs. Si abans de la 

resolució  d’aquest  certamen  el  relat  presentat  resulta  premiat  en  un  altre 
concurs literari, s’haurà de comunicar immediatament a l’organització.

8. El relat haurà d’estar escrit en font de text Arial, cos de 12 punts i marges de 
2,5 cm el superior i l’inferior i de 3 cm a esquerra i dreta. L’extensió de l’obra no 
superarà les deu planes, ni serà inferior a cinc, entenent plana com una sola 
cara.

9. Els relats hauran de ser enviats obligatòriament per correu electrònic a l’adreça 
del  Departament  d’Acció  Cultural  i  Patrimoni 
(acciocultural@ajuntamentabrera.cat)  amb  dos  arxius  adjunts.  En  el  primer 
arxiu s’enviarà el relat signat amb pseudònim i en el segon s’inclourà una fitxa 
amb el títol  del relat, el  pseudònim, el  nom complet de l’autor/a, la data de 
naixement, la direcció postal, el correu electrònic i el telèfon de contacte.

10. El termini de presentació de relats serà del 5 de febrer de 2019 al 31 de març 
de 2019. Qualsevol obra entregada fora d’aquest termini no serà acceptada.

11. El jurat el formaran professionals vinculats al món de la literatura i a Abrera: 
Lucia Di Candia, llibretera (Papelería Abrera); José Luis García Herrera, poeta 
(Abrecedaris); Gerard Bidegain, dramaturg i tècnic d’Acció Cultural i Patrimoni.

12. El jurat valorarà aspectes com l’originalitat, la riquesa de lèxic i d’expressions i  
la seva referència a la vila d’Abrera. 

13. La decisió del jurat serà inapel·lable.
14. Es premiaran els tres millors relats. Els premis seran de 200 € (1r premi), un lot 

de llibres valorat en 150 € (2n premi) i un lot de llibres valorat en 100 € (3r 
premi).

15. El dia de Sant Jordi, 23 d’abril de 2019, es farà l’entrega de premis en un acte 
públic. S’avisarà oportunament del lloc i l’hora. És imprescindible l’assistència a 
l’acte per part dels guanyadors per tal de rebre el premi corresponent.

16. S’avisarà als tres guanyadors abans del dijous 18 d’abril.
17. El  Departament  d’Acció  Cultural  i  Patrimoni  resoldrà  qualsevol  cas  que  no 

estigui especificat en aquestes bases.
18. La  participació  en aquest  concurs  implica  l’acceptació  total  de  les  presents 

bases.
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