
1. Poden participar tots els joves residents al Prat de Llobregat, que tinguin entre 
16 i 25 anys

2. Els treballs han de ser inèdits i es presentaran amb el següent format: lletra Time 
o Arial de cos 12; interlineat de 1,5; marges 2.5. Han de tenir un extensió de 
dos fulls A4 per les dues cares. En cas que superin aquesta extensió no s’adme-
tran.

3. Es valorarà  la creativitat, originalitat i qualitat literària

4. Els textos s’hauran d’enviar per e-mail a escarxofeslletresprat@gmail.com i a 
l’assumpte del correu posarà : I Concurs Literari de Relats les Escarxofes 2018.

5. A l’e-mail, a més del text amb títol, s’haurà d’incloure el nom i cognoms de 
l’autor, l’edat, el número del DNI, l’adreça, un telèfon de contacte i el nom del 
centre, si s’escau, al qual assisteix. L’organització farà arribar còpia als membres 
del jurat sense que apareixin aquestes dades 

6. El període d’admissió dels textos, via e-mail, serà des del dia 1 de maig fins 
al  30 de juny del 2018.

7. El jurat podrà concedir fins a tres premis 

8. Els premis consistiran en dotacions econòmiques. Les Escarxofes es reserva el 
dret de publicar els recull dels treballs premiats.

9. El jurat estarà format per persones relacionades amb l’àmbit cultural i de la literatura.

10. El veredicte del jurat es donarà a conèixer la setmana de Festa Major, 24 al 
30 de setembre, en un acte públic del qual s’informarà dia, lloc i hora de la seva 
celebració.

11. La participació aquest concurs suposa l’ acceptació de las bases, així como 
el fallo inapel·lable del jurat.

12. Les obres que no resultin premiades s’eliminaran del correu electrònic de 
l’organització, juntament amb les dades personals dels seus autors.

13. Els participants que no acompleixen amb qualsevol dels requisits indicant en 
aquesta  convocatòria seran desqualificats  automàticament.

14. Els premis no podran declarar-se deserts.

GÉNERE: Relat
TEMA: Lliure, però ha de tenir alguna relació amb 
la gastronomia.
PREMIS: 1r, 2n  i 3r. Dotats amb 250, 150 i 100 € 
respectivament.
LLENGUA: català o castellà




