
BASES III CONCURS “RELATS PER AL CAFETÓ” 

 

Fem Ribes i el Servei de Català de Sant Pere de Ribes organitzem el tercer concurs de 

relats curts “Relats per al cafetó”. 

Tema 

Qualsevol relat real o fictici que se situï o tingui algun aspecte relacionat amb els bars, 

restaurants i comerços de Ribes. 

Concursants 

El concurs és obert  a qualsevol persona aficionada a l’escriptura. 

Format 

Relats curts amb un títol i una narració de fins a un màxim de 400 paraules; volem que els 

relats ens acompanyin mentre fem el cafetó. Els relats s’han de presentar en català. Es 

valorarà el sentit de l’humor, la creativitat, la imaginació... 

Jurat 

El jurat del III concurs “Relats per al cafetó” estarà format per 3 persones: una de Fem Ribes, 

una altra del CNL de l’Alt Penedès i el Garraf i el guanyador del concurs del 2017. El seu 

veredicte serà inapel·lable. 

Data límit d'admissió i lloc de presentació 

Els relats s’han de presentar en un document format Word (.doc, .docx), amb lletra Arial, de 

cos 12 i a doble espai. 

El període d’admissió dels originals començarà el dia 19 de febrer i finalitzarà el 31 de març de 

2018. 

El lliurament d’originals es farà per correu electrònic a femribes.relatsxlcafeto@gmail.com. Un 

cop rebuts els originals es comunicarà als participants la seva recepció i l’admissió del relat a 

concurs a través del correu electrònic. 

Veredicte i lliurament de premis 

Hi haurà un premi de 100 € en vals regal per gastar als establiments de restauració i llibreries 

associats a Fem Ribes i un detall del CNL per a  tots els participants. 

El lliurament de premis tindrà lloc durant el cap de setmana més proper a Sant Jordi, tot 

coincidint amb les celebracions d’aquesta diada. L’horari exacte i el lloc es comunicarà amb 

temps als participants.  

Posteriorment es farà una publicació amb una selecció dels treballs presentats. 

 

Els participants autoritzen a l’Associació de Comerciants i Industrials de Ribes a reproduir les 

seves obres, per a fins de promoció del concurs en particular i de les seves activitats en 

general. Es farà constar en tot moment el nom de l'autor i altres dades sol·licitades. Els autors 

es responsabilitzaran que no existeixin drets de tercers i de tota reclamació per drets d’autor. 

 

La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les bases. 

 

Qualsevol aspecte imprevist serà resolt per l'organització. 
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