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Qui hi pot participar?
Hi poden participar totes les persones residents al Principat 
d'Andorra.
El concurs es distribueix en quatre categories:
- ALEVÍ: de 8 a 10 anys - JUVENIL: de 15 a 18 anys
- INFANTIL: d'11 a 14 anys - ADULTS: a partir de 19 anys

Com es presenten les propostes?
El tema dels contes ha de ser el Nadal.
Els treballs han de ser inèdits, tant pel que fa al text com a les 
il·lustracions, escrits en català i d'una extensió mínima de dos 
fulls. Només es permet la presentació d’un sol treball per 
participant.
En les categories juvenil i d’adults cal presentar el treball 
mecanografiat i en full DIN A4, a espai i mig, en lletra Arial, cos 
12. En les categories aleví i infantil poden ser escrits a mà però 
han de tenir una bona presentació.
Optativament s'hi poden afegir il·lustracions que tinguin relació 
amb el text.

Lliurament de les obres
Les obres s'han de lliurar a la Biblioteca Pública sense signar, 
en un sobre on consti, únicament, la categoria i l'edat. A 
l'interior, i en un sobre tancat, s'ha de posar el nom, la data de 
naixement, l'adreça, el número de telèfon o l’adreça de correu 
electrònic de la persona concursant. 

Lliurament per correu electrònic
Els treballs es poden lliurar per correu electrònic, en format 
Word. En el missatge hi ha de constar, a l’assumpte o tema: el 
nom del concurs, la categoria i l’edat del concursant. En el text 
del missatge cal indicar el nom, la data de naixement, l'adreça 
i el número de telèfon de la persona concursant, així com el 
títol del treball. El treball ha d’anar annexat o adjuntat al 
missatge de forma que un cop imprès s’adeqüi a l’extensió 
abans descrita.

Data límit per al lliurament dels treballs
Dia 18 de desembre del 2020 a les 19.30h

Cal tenir en compte que...
Els treballs premiats queden en propietat de la Biblioteca 
Pública, que es reserva el dret de la primera publicació. Els 
autors cedeixen els drets per aquesta primera publicació del 
conte i de les il·lustracions, si s’escau.
Les obres no guanyadores es podran retirar en el termini de 
dos mesos des de l'atorgament dels premis. Passats aquests 
dos mesos, els originals seran destruïts.
El jurat, si així ho decideix, pot declarar qualsevol premi desert.
La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes 
bases.
El veredicte es farà públic durant el mes de febrer del 2021.

Premis

Als efectes del que preveu la Llei 15/2003 del 18 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens faciliteu 
s’utilitzaran només per a comunicacions relacionades amb el concurs i que 
es destruiran en el termini de sis mesos després del lliurament de premis.

ALEVINS
PRIMER PREMI
Lot d'activitats culturals i d'oci 
per valor de 250 euros

FINALISTA
Val de compra de llibres 
infantils per valor de 250 euros 

INFANTILS
PRIMER PREMI
Lot d'activitats culturals i d'oci 
per valor de 250 euros

FINALISTA
Val de compra de llibres 
infantils per valor de 250 euros 

JUVENILS
PRIMER PREMI
Lot d'activitats culturals i d'oci 
per valor de 500 euros

FINALISTA
Val de compra de llibres per 
valor de 250 euros 

ADULTS
PRIMER PREMI
Lot d'activitats culturals i d'oci 
per valor de 1.000 euros

FINALISTA
Val de compra de llibres per 
valor de 250 euros 
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