
 
 

 
 

Bases del II Concurs de relats breus sobre voluntariat 

 

PARTICIPANTS 

Persones majors de 18 anys, a data de 31 de juliol de 2019. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

L’escrit ha de versar sobre el voluntariat. Preferiblement experiències personals que ressaltin 

valors lligats al voluntariat. Tanmateix, no és necessari haver estat voluntari/a per a participar. 

Els relats poden ser en català o castellà. L’extensió del text del relat no pot excedir en cap cas 

els 7.000 caràcters inclosos espais. 

Els relats han de ser texts originals, és a dir, no poden haver estat publicats o presentats 

anteriorment.  

 

PLIQUES 

El relat  s’ha de presentar en un document format - .doc, .docx o pdf, -  escrit en  lletra  Arial  

12 i a doble espai. Necessàriament s’ha de signar el relat amb un pseudònim.  

En un altre document s’hi escriurà el nom complet, la data de naixement, el DNI, l’adreça i 

telèfon de l’autor/a. El document s’anomenarà amb el pseudònim escollit.  

Els relats s’han d’enviar al correu electrònic voluntariat@vilafranca.org 

En el correu electrònic s’hi hauran d’adjuntar: el document amb el relat, el document amb la 

informació de l’autor/a i el document d’acceptació de la protecció de dades i drets d’imatge 

signat (aquest darrer document es podrà trobar a la WEB). 

Cada autor/a només podrà presentar un relat. 

 

mailto:voluntariat@vilafranca.org


 
 

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Els relats es poden presentar des de la publicació d’aquestes bases a la WEB fins al dia 31 de 

juliol de 2019, a les 14h. 

 
 
JURAT 

El jurat està format per quatre persones de l’àmbit literari. 

El jurat valorarà l’originalitat del text, la intenció literària i la integració del voluntariat com a 

tema base. 

El jurat es reserva el dret de declarar els premis deserts, si considera que els treballs 

presentats no tenen el mínim de qualitat literària exigible o si el voluntariat no té prou 

importància en el relat. 

El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir en la valoració dels 

relats. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

 

VEREDICTE I REPARTIMENT DE PREMIS 
 
El veredicte es farà públic el dijous 19 de setembre de 2019 a les 19h, a la Biblioteca Municipal 

Torras i Bages de Vilafranca del Penedès, en un acte públic on es convidarà a tots els i les 

participants a assistir-hi. 

 

CATEGORIES I PREMIS 

 Categoria juvenil: persones de  18 a 30 anys. 

 Categoria sènior: persones de més de 30 anys. 

Les categories es marcaran segons l’edat dels participants a data de 31 de juliol de 2019. 



 
 

El premi per ambdues categories serà un premi  per a un únic guanyador per cada categoria i el 

valor del premi serà de 200 euros en metàl·lic. A proposta del jurat es podria valorar de 

premiar a dos guanyadors en una categoria, llavors es repartiria el premi a parts iguals. 

El dia del repartiment de premis, 19 de setembre, es lliurarà als premiats un diploma.  

El premi en metàl·lic s’abonarà per transferència bancària.  

 

NOTES: 

Els treballs premiats quedaran, a tots els efectes, propietat de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès.  

El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 

 

Vilafranca del Penedès, maig de 2019 


