US PROPOSEM UN REPTE: RELATS DE CONFINAMENT

El conﬁnament l’hem de passar i ho hem de fer de la millor manera que ens sigui possible. Això fa
que se’ns desper< la crea<vitat i ens deixem portar per la imaginació, la il·lusió i les ganes de
seguir, i que coses que ens semblaven molt diAcils de fer ens atrevim a portar-les a la pràc<ca. És
per aquest mo<u que des de l’àrea de cultura us hem preparats diferents reptes. Avui us
expliquem el que requereix més temps, així el podeu anar fent. Diuen que escriure ens ajuda a
ordenar tot el que tenim dins la ment. La nostra proposta busca ajudar-nos a ges<onar posant
lletres i noms a tot el que ens passa pel cap en aquests moments.
Així doncs, us presentem i us animem a par<cipar al repte “RELATS DE CONFINAMENT”.
Aquest repte consisteix en escriure històries breus (microrelats) que <nguin com a tema principal
el conﬁnament i/o la crisi pel coronavirus que estem vivint tots en primera persona. El Epus de
text és lliure i han de ser escrits en català. Cada par<cipant podrà presentar un únic relat. Les
obres es classiﬁcaran en 3 categories: infanEl (ﬁns a 11 anys), juvenil (de 12 a 17 anys) i adults (a
parEr de 18 anys) .
Les obres ens les heu d’enviar per correu electrònic a info@artesadesegre.cat seguint les
indicacions descrites a les BASES DEL CONCURS que trobareu al ﬁnal del document. La data límit
de presentació és el 4 de maig de 2020 ﬁns les 14h.
Donades les circumstàncies excepcionals i sense precedents que estem vivint tenim la certesa que
totes i cadascuna de les obres serà igual de vàlida i bona que l’anterior. Per tant, considerem que
totes haurien d’estar premiades i per a ser justes farem el següent: l’autor de cada relat entrarà
automà/cament al sorteig d’un abonament doble de temporada per a la pròxima temporada de
teatre al CUBTURAL, que comprendrà els mesos de setembre a desembre. Aquest sorteig es farà
el dia 15 de maig i el retransmetrem en directe per l’instagram de cultura
(@cultura_ajuntamentads).

Volem que totes i tots par<cipeu i que deixeu la vostra petjada en aquesta situació excepcional.
Amb totes les obres lluitarem per editar i publicar un llibre que haurà estat una construcció
col·lec<va i que, amb les veus de totes, haurem explicat una part del moment històric que ens ha
tocat viure.

BASES DEL REPTE RELATS DE CONFINAMENT:

1. El tema principal dels relats ha de ser el conﬁnament i/o l’excepcionalitat de la crisi pel
Covid-19. Per exemple, les obres poden estar basades en experiències reals, sobre com
vivim el dia a dia del conﬁnament, o bé un relat imaginari basant-se amb el conﬁnament,
coronavirus. Deixeu-vos endur per la imaginació i redacteu allò amb el que us sen<u més
còmodes.

2. La Epologia textual és totalment lliure: poemes, contes breus, contes infan<ls, narracions,
històries ﬁcgcies, etc.

3. És obligatori que l’obra por< un Utol. El text ha de ser mecanograﬁat amb la <pograﬁa
Times New Roman, a 12 punts i 1,5 d’interlineat. No obstant, i únicament per a la categoria
infan<l donem com a vàlida l’opció de redactar el text a mà.

4. Els parEcipants a la categoria infanEl poden acompanyar el text amb un dibuix.

5. Els relats s’han de presentar en català.

6. Els textos han de ser originals i, sobretot, de creació pròpia. No s’acceptaran relats amb
fragments extrets d’internet o plagiats d’algun altre text o aquells que s’hagin presentat en
altres concursos.

7. Cada par<cipant pot presentar només un relat.

8. L’extensió màxima (no obligatòria) per a cada categoria és la següent:

a. Infan<l (ﬁns a 11 anys): 3 pàgines (el dibuix pot anar inclòs).
b. Juvenil (12 a 17 anys): 6 pàgines.
c. Adult (a par<r de 18 anys): 10 pàgines.

9. Els textos s’hauran d’enviar en format PDF via correu electrònic. Com assumpte del
missatge haureu de posar: presentació relat de conﬁnament, i en el cos del missatge
electrònic i haureu de fer constar el nom de l’autora o autor, edat, nucli o municipi on viu i
un telèfon de contacte. S’ha d’enviar a l’adreça de correu info@artesadesegre.cat
(Si manca alguna de les dades l’obra no es podrà considerar vàlida)

10. Les obres es podran presentar ﬁns el 4 de maig de 2020 a les 14h.

11. En par<cipar, els autors de les obres entren automà<cament al sorteig d’un a abonament
doble de temporada de teatre al CUBTURAL, que comprendrà els mesos de setembre a
desembre. L’abonament inclourà totes les obres de teatre infanEl i adult.

12. El sorteig es farà en directe a través de l’instagram de cultura (@cultura_ajuntamentads) el
dia 15 de maig de 2020. Així mateix, ens posarem en contacte amb el guanyador del
sorteig.

13. L’Ajuntament d’Artesa de Segre es reserva el dret en exclusiva de publicar i difondre per
qualsevol mitjà les obres, si així ho considera oportú.

14. El fet de par<cipar al repte relats de conﬁnament implica la total acceptació automà<ca de
les bases.

