
Bases 7è concurs "Relats per al cafetó" 

 

Fem Ribes i el Servei de Català de Sant Pere de Ribes organitzem la setena edició del concurs 

de relats curts “Relats per al cafetó”. 

Tema 

Enguany retornem als orígens. Per això s’acceptarà qualsevol relat que tingui algun aspecte relacionat 

amb els comerços i establiments de restauració de Sant Pere 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. Els relats s’han de presentar 

en català, en un document format Word (.doc, .docx), amb lletra Arial, de cos 12 i a doble espai. Es 

valorarà la relació amb el tema proposat, el sentit de l’humor, la creativitat, la imaginació... 

Jurat 

El jurat del 7è concurs “Relats per al cafetó” estarà format per tres persones: una de proposada per 

Fem Ribes, una altra de proposada pel CNL de l’Alt Penedès i el Garraf i la guanyadora del concurs de 

l’any 2022. El seu veredicte serà inapel·lable. 

Data límit d'admissió i lloc de presentació 

El període d’admissió dels originals començarà el dia 27 de març de 2023 i finalitzarà el dia 23 de d'abril 

de 2023. 

El procediment per fer el lliurament d’originals serà el següent: 

1. Per garantir l’anonimat i la protecció de dades, caldrà entrar les dades personals en aquest 

formulari d'inscripció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGucmuwR-

3h2uoc1alzsUXntVSpAbMmP6JYxIL9eyYI9xWUw/viewform  

2. El lliurament dels originals es farà per correu electrònic: femribes.relatsxlcafeto@gmail.com 

3. A ”Assumpte”, cal fer-hi constar el títol del relat i el pseudònim de l’autor o de l’autora. 

4. S’hi ha d’adjuntar el document amb el relat (en el format previst) amb el títol que tingui el relat i 

el pseudònim de l’autor o de l’autora com a signatura. 

Un cop rebuts els originals, es comunicarà als participants, a través del correu electrònic, la recepció i 

l’admissió o no del relat a concurs. 

Veredicte i lliurament de premis 

Hi haurà un premi de 100 euros per a la persona guanyadora per gastar als establiments associats a 

Fem Ribes i un obsequi del CNL per a totes les persones participants. 

El lliurament de premis tindrà lloc el dia 12 de maig de 2023. L’horari i el lloc es comunicaran amb 

temps als participants. 

Posteriorment es farà una publicació digital amb els treballs admesos al concurs i se’n farà difusió. 

Els participants autoritzen Fem Ribes a reproduir les seves obres amb la finalitat de promoure el 

concurs en particular i les seves activitats en general. Es farà constar en tot moment el nom de l'autor 

i les altres dades sol·licitades. Els autors i autores es responsabilitzaran que no existeixin drets de 

tercers i de tota reclamació per drets d’autor. 

La participació suposa la plena acceptació d’aquestes bases. 

Qualsevol aspecte imprevist serà resolt per l'organització. 
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