
 

 

III Edició  

Premi de Relats "Grans i Actius" 2018 

 

 

BASES 

 

La Fundació Cuberes Donlo convoca el III Premi de Relats "Grans i Actius" 2018 de 

relats escrits per persones majors de 65 anys, i publica les bases que n’han de 

regular la seva participació.  

 
El fet de participar en aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases. Els escrits 

que no compleixin aquestes condicions no seran admesos. El jurat resoldrà 

qualsevol circumstància no prevista i podrà fer ús sense limitacions dels drets 

d’explotació de les obres guanyadores.  

 

Objectius del Premi 

El Premi "Grans i Actius" té per objectius: 

- promoure la relació de la gent gran amb altres generacions, 

- reduir els estereotips negatius respecte a la gent gran. 

 

Qui pot participar? 

- Poden participar les persones majors de 65 anys residents a Catalunya.  

- Es pot presentar un sol relat per persona.  

- Ha de ser original, escrit en català, inèdit (no premiats en altres certàmens o 

concursos, ni publicats a Internet) i ha de complir les bases del concurs.  

- Pot ser mecanografiat o escrit a mà, sempre que l'escriptura sigui intel·ligible.  

 

De manera opcional es pot enviar una fotografia o un dibuix que il·lustri el relat. 

 
 



La temàtica  

El relat ha de tractar dels néts i nétes o bé dels infants: "Quins són els moments que 

passes amb els teus néts? Què t'agrada d'aquests moments? Com et sents? Com 

eres de petit? Explica alguna vivència de quan eres petit...".  La temàtica pot ser real 

o inventada. 

 
Característiques  

Els contes o relats han de tenir un títol i una extensió de mínim 10 fulls i màxim de 

50 fulls en format DIN A-4, escrits per una cara. Si els fulls són mecanografiats, han 

de ser a doble espai, amb el cos de lletra de mida 12. 

 
 

Presentació 

Els contes o relats es poden enviar a la Fundació Cuberes de dues maneres:  

 

1. Per email: info@cuberesdonlo.org 

Cal enviar dos documents: un document en versió Word i una altra en versió PDF o 

arxiu no modificable. 

 

2. Per correu postal ordinari  

Fundació Cuberes Donlo 

Av. Diagonal, 442, 3r 2a - 08003 Barcelona 

 

En aquest cas, cal enviar un exemplar mecanografiat o escrit a mà i signat. 

Cal detallar el nom, cognoms, telèfon de contacte i email (si en té) de la persona 

participant. 

 

 

Calendari 

Data límit de lliurament d'originals: 29 d'octubre de 2018. 

 

En el cas dels relats que s'enviïn per correu postal, s’admetran els sobres que portin 

segell de correus amb data compresa dins del termini indicat per presentar els relats.  

 



El veredicte del jurat es farà públic el dia 12 de novembre de 2018 a través del web 

de la Fundació Cuberes Donlo www.cuberesdonlo.org i als comptes de les xarxes 

socials de la Fundació (Facebook, Instagram i Twitter). 

 

Premis 

1er Premi: Dotació de 400 euros, el llibre de relats publicat d’acord amb els criteris 

de lectura fàcil, una estilogràfica i un diploma acreditatiu. 

 

 

2n Premi: Dotació de 300 euros, el llibre de relats publicat d’acord amb els criteris 

de lectura fàcil, una estilogràfica i un diploma acreditatiu. 

 

 Premi: Dotació de 200 euros, el llibre de relats publicat d’acord amb els criteris de 

lectura fàcil, una estilogràfica i un diploma acreditatiu. 

 

3 accèssits: 1 estilogràfica, el llibre de relats publicat d’acord amb els criteris de 

lectura fàcil, i un diploma acreditatiu per a cada accèssit. 

 

Es convocarà a tots els guanyadors i els seus respectius acompanyants a un acte de 

lliurament de premis pels volts de Nadal. El lloc i data definitius de l'acta es 

comunicaran als guanyadors personalment i es publicaran al web de la Fundació 

Cuberes Donlo i a les seves xarxes socials.  

 

Jurat 

El jurat estarà composat per 5 membres: el President de la Fundació Cuberes Donlo, 

2 membres del Patronat de la Fundació Cuberes Donlo i 2 persones de l’àmbit 

educatiu i cultural català.  

 

Sobre els drets d'autor 

Els autors/es premiats cediran a la Fundació Cuberes Donlo en exclusiva tots els 

drets d'explotació de la seva obra, que aniran destinats a complir la missió social de 

la Fundació Cuberes. 

 

El fet de prendre part en aquest certamen comporta l’acceptació d’aquestes bases.  

 

Els convocants resoldran qualsevol aspecte no previst que es pugui plantejar. 

http://www.cuberesdonlo.org/


 

Fundació Cuberes Donlo 

Av. Diagonal, 442 - 3r 2a - 08037 Barcelona 

info@cuberesdonlo.org 

www.cuberesdonlo.org 

 

 

Les dades personals que ens faciliteu quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer 

del qual és responsable la Fundació Cuberes Donlo. En cap cas aquest fitxer se cedirà o es 

vendrà a d'altres empreses sense el vostre permís previ i explícit. De conformitat amb la Llei de 

protecció de dades (LOPTD), Llei orgànica 15/1999, teniu dret a accedir a aquesta informació, 

rectificar-la, cancel·lar-la i, en el seu cas, revocar el vostre consentiment a la referida Llei i altres 

normes que la desenvolupen, sense efectes retroactius, escrivint a la nostra adreça postal (Av. 

Diagonal, 442 - Barcelona) i indicant el vostre nom, els vostres cognoms i el número de DNI.  

mailto:info@cuberesdonlo.org

