
BASES CONCURS DE RELATS 

 

1. Poden participar en aquest concurs al·lots i al·lotes, nins i nines, a partir 

de sis anys. 

2. El tema dels relats, que és lliure, serà valorat pels jurats, especialment, 

la relació que tengui la història amb el dimoni.  

Enguany, el tema general serà el món i la cultura i les rondalles de les Illes 

Balears. El dimoni ha d’aparèixer a la història, però no necessàriament ha de 

ser un personatge principal, sinó que pot ser també secundari.  

3. Els relats han de ser redactats en català. 

4. Els relats s'han de presentar, preferentment, en format electrònic a 

l’adreça dimonisdesapedrera@dimonisdesapedrera.org, i han de tenir una 

extensió d'entre dues i tres pàgines (d'aproximadament trenta línies 

cadascuna amb lletra de dotze punts). 

En el document corresponent s'ha de fer constar un títol i un pseudònim i no 

hi ha d'haver cap dada personal de l'autor o l'autora del relat. En cas de 

presentar-se manualment es podrà fer per correu a l’adreça carrer 

Cristòfol Colom, núm. 30, de Muro; a.p. 07440. 

5. Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres. 

6. Tant els relats que es trametin per via correu electrònic com els que ho 

facin per correu ordinari, aniran acompanyats o bé en el cos del missatge 

del correu electrònic o bé en una fulla a part en els tramesos per correu 

ordinari, del títol del relat i les dades personals de l'autor o l'autora del 

relat: nom i cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic. Aquestes dades 

estaran protegides d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 

l'autorització de què parla el punt 10 d'aquestes bases. 



7. El termini de presentació d'originals acaba el dia 22 de març. 

El dia 5 d'abril es farà pública la relació dels treballs rebuts. Si alguna 

persona havia enviat un treball per participar en el concurs i no apareix en 

la llista de treballs rebuts, tendrà un termini de tres dies per reenviar el 

seu relat. 

8. El jurat valorarà les obres tenint en compte la qualitat literària i formal 

(estil i claredat) i l'originalitat del conte, i també de forma especial 

l’aparició, encara que sigui una mínima referència, a un dimoni   

9. El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves 

decisions són inapel·lables. 

10. Les persones que presentin un relat a aquest concurs, o els seus 

representants legals si escau, autoritzen que els treballs presentats puguin 

ser editats a la publicació “El dimoni i la pedrera” així com al web de 

l’associació. Així mateix, admeten la cessió d'ús indefinida a l’associació 

Dimonis de sa Pedrera (associació sense ànim de lucre). 

11. Dia 6 d’abril de 2013, a les instal·lacions del teatre municipal de Muro, en 

solemne cerimònia, es farà públic el veredicte del concurs i es lliuraran els 

tres primers premis: 

Un primer premi valorat en 200€ de material escolar, un segon premi 

valorat en 125€ i un tercer premi valorat en 75€. 

12. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de totes aquestes 

bases. 

 

 

 

 



BASES CONCURS D'IL·LUSTRACIONS 

 

1. Poden participar en aquest concurs al·lots i al·lotes, nins i nines, a partir 

de sis anys. 

2. L’objecte del concurs és copsar la imatge que té l’autor de les pedreres 

del nostre poble i concretament la seva visió de la possible relació amb els 

dimonis.  

Enguany, el tema general serà el món i la cultura i les rondalles de les Illes 

Balears i, per tant, també el seu bestiari. El dimoni ha d’aparèixer a la 

història, però no necessàriament ha de ser un personatge principal, sinó que 

pot ser també secundari.  

3. Les il·lustracions s'han de presentar amb el suport físic amb mida din-A3. 

En el treball s'hi anotarà el pseudònim de l’autor i, a l’hora de presentar-lo, 

s’adjuntara un full amb les dades personals de l’autor: nom i llinatges, 

telèfon, pseudònim, títol del treball, adreça electrònica. Aquestes dades 

estaran protegides d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i 

l'autorització de què parla el punt 8 d'aquestes bases. 

4. El jurat valorarà els treballs tenint en compte la qualitat artística, la 

tècnica i estil, així com l'originalitat de la il·lustració, i també en especial 

com es tracta la relació entre els dimonis i les pedreres. 

5. Dia 6 d’abril de 2013, a les instal·lacions del Teatre Municipal de Muro, es 

farà públic el veredicte del concurs i es lliuraran els tres primers premis. 

Un primer premi valorat en 200€ de material escolar, un segon premi 

valorat en 125€ i un tercer premi valorat en 75€. 

6. El jurat interpretarà les bases en situacions de dubte i les seves 

decisions són inapel·lables.  



7. Les persones que presentin una il·lustració a aquest concurs, o els seus 

representants legals -si escau- autoritzen que els treballs presentats siguin 

editats a la publicació “El dimoni i la pedrera” així com al web de l’associació; 

així mateix, en fan cessió d'ús indefinit a l’associació Dimonis de sa Pedrera. 

8. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de totes aquestes 

bases. 

 


