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Bases
1. S’obre la recepció d’originals de narracions inèdites escrites correctament en català, dins els gèneres de la fantasia i el terror.
2. Podrà participar-hi tota persona resident al Principat d’Andorra, a la
comarca de la Cerdanya i a la comarca de l’Alt Urgell.
3. L’extensió dels relats està compresa entre 3 i 6 pàgines per una sola cara,
a doble espai, amb mida 11 i tipus de lletra Times New Roman. S’admet un
màxim de 3 relats per autor.
Hi ha tres categories:
- Infants: de 6 a 11 anys
- Joves: de 12 a 17 anys
- Adults: a partir de 18 anys
4. Les narracions s’han de presentar en un sobre tancat amb el títol del
treball, que a la vegada contindrà un sobre més petit amb les dades
personals de l’autor: nom i cognoms, edat, adreça i parròquia, telèfon i
correu electrònic. També es poden presentar per correu electrònic a
biblioteca@encamp.ad, adjuntant 2 arxius en pdf, un amb el relat i l’altre
amb les dades personals de l’autor, en aquest punt especiﬁcades. No s’admetran arxius que no es presentin en PDF.
5. Un cop rebuts els relats es penjaran al web del Comú d’Encamp (www.comuencamp.ad) , on els lectors podran valorar les obres que s’han
presentat. Aquest vot suposarà un percentatge del vot ﬁnal conjuntament
amb el del jurat , essent el del jurat un percentatge més elevat i per tant
prevaldrà sobre la decisió ﬁnal, no en va, part del jurat està format per
escriptors residents a Andorra. En aquesta edició seran Iñaki Rubio, Núria
Gras i Elisabet Zorita.
6. El jurat estarà format per escriptors del país i per personal de les biblioteques comunals. El jurat pot declarar desert algun dels premis si, al seu
criteri, no s’assoleix la qualitat convenient.

7. S’estableixen els premis següents:
Infants: 1r premi: lot de llibres
2n premi: lot de llibres
3r premi: lot de llibres
Joves: 1r premi: 350 euros
2n premi: 250 euros
3r premi: 100 euros
Adults: 1r premi: 600 euros
2n premi: 350 euros
3r premi: 200 euros

Premis

8. Els treballs presentats en un sobre tancat es lliuraran a:
- Departament de Cultura, al carrer de la Valireta, 2
- Biblioteca comunal d’Encamp, al passeig de l’Alguer, s/n
- Biblioteca comunal del Pas de la Casa, a l’av. del Consell General, s/n
9. El termini d’admissió dels treballs que es presenten a concurs ﬁnalitza el
dilluns 18 de novembre del 2021.
10. El lliurament de premis es farà el dijous 9 de desembre de 2021 a les
18 hores a la Biblioteca Comunal d’Encamp.
11. El Comú d’Encamp es reserva els drets de reproducció, edició i exhibició de les obres presentades. Els originals presentats no seran retornats.
12. La participació en aquest concurs porta implícita l’acceptació de les
bases.

