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La Regidoria de Cultura i Joventut i Valls Jove de l’Ajuntament 
de Valls convoquen el concurs de relats breus Sant Jordi 
2011 amb la finalitat d’incrementar les dinàmiques de 
participació dels joves i la societat civil en la creació 
literària en llengua catalana. 

 PARTICIPANTS 

Hi podrà participar qualsevol persona dins les següents 
categories i grups:

Grup A- Alumnes escolaritzats als centres de secundària 
de Valls: 

A.1: Matriculats a 1r i 2n d’ESO
A.2: Matriculats a 3r i 4t d’ESO

Grup B- Joves de 16 a 25 anys

Grup C- A partir de 26 anys

 TEMA 

La temàtica serà lliure. 

 CONDICIONS 

Els treballs han de ser inèdits, escrits en català i amb 
una extensió no superior a 3.000 paraules. No s’exigeix 
una extensió mínima. Cada participant haurà de presentar 
un sol relat.

 TERMINI 

El termini d’admissió conclourà el dia 17 de març de 
2011, a les 14.00h.

 PublICITAT 

Les bases del concurs es publicaran a la pàgina web 
de la Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de 
Valls i al taulel l d’anuncis dels Centres de Secundària 
del municipi.

 ENTREGA DElS RElATS 

Hi ha dues modalitats d’entrega. 

En primer lloc, les obres es podran enviar per correu certificat 
o bé es presentaran personalment a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà de l’Ajuntament de Valls; Plaça del Blat núm. 1. En 
ambdós casos se seguiran les següents indicacions. Els i 
les concursants presentaran 2 còpies, impreses a una cara, 
amb els fulls numerats i sense signar. S’acompanyaran d’un 
sobre tancat amb el títol i especificant la categoria a la qual 
s’opta i, a l’interior, hi constarà el nom i cognoms, l’edat, 
núm. DNI, telèfon, adreça postal i electrònica de l’autor/a. 

En segon lloc, les obres es podran enviar per correu 
electrònic, en un document adjunt  i sense signar, a la 
següent adreça: concursrelats@valls.cat. L’encapçalament 
o tema del correu hi figurarà el títol del relat.  Així mateix, 
en el missatge electrònic hi constarà el nom i cognoms de 
l’autor, l’edat, núm. DNI, telèfon, adreça postal i la categoria 
a la qual s’opta.

En tots els casos, es garanteix la confidencialitat de les 
dades de caràcter personal. 

 PREMIS 

La dotació dels premis és de 1.400€, que es distribuiran de la 
següent manera:

Grups A.1 i A.2

1rs premis: 200€ 
2ns premis: 100€  

A més, els premiats dels grups A  tindran un xec regal en 
llibreries locals per un valor de 30€, gentilesa de Tram, 
Llibreria Roca, Adserà i Ditec. 

 JuRAT 

El Jurat serà nomenat per la Regidoria de Cultura i Joventut, 
i estarà format per un màxim de tres components en 
cadascuna de les categories, provinents de l’àmbit 
educatiu i cultural del municipi i per personal tècnic de la 
Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Valls.  

 VEREDICTE 

El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es reservarà el dret 
d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir 
sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista. 
De la mateixa manera, podrà declarar desert el concurs si 
la quantitat o qualitat dels relats presentats es consideren 
insuficients.

 ENTREGA DE PREMIS 

Prèvia comunicació als participants, s’entregaran els premis 
el divendres 15 d’abri l  a les 20.00h a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Valls. 

 AlTRES DETERMINACIONS 

Les obres guanyadores quedaran en poder de l’Ajuntament de 
Valls, el qual podrà reproduir-les total o parcialment. 

L’Ajuntament es reserva el dret de donar a conèixer la relació 
de participants en aquesta convocatòria.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les 
bases. 

Grup B

1r premi: 250€ 
2n premi: 100€

Grup C

1r premi: 350€ 
2n premi: 100€

bases del concurs


