
I PREMIS LITERARIS  

CONTES 
AVV LA UNIÓ 2020 

 

BASES 
 
GÈNERE: Conte, en prosa o en vers, que transmeti 
una lliçó, una moralitat o un aprenentatge de vida.  
EXTENSIÓ: Escrits inèdits de no més de 6000 
caràcters contant els espais (DIN A4 a doble espai) i 
de màxim 6 planes en cas de ser il·lustrats. 
CATEGORIES: Per llengua i per franja d’edat. Vuit en 
total. 
FRANJA D’EDATS: 

1) Famílies. Equips formats per un infant fins 
a 10 anys ajudat per un adult, el conte pot 
ser il·lustrat. 
2) Infants. Fins a 12 anys, el conte pot ser 
il·lustrat. 
3) Joves. De 13 a 18 anys.  
4) Adults. Des de 18 anys.  

LLENGÜES: Catalana i castellana.  
PREMIS PER CATEGORIA: 

1r Premi de 60 € en material escolar o 
papereria. 
2n Premi de 40 € en material escolar o 
papereria. 
3r Premi de 20 € en material escolar o 
papereria. 

TERMINI: Fins al 30 de novembre de 2020.  
ADREÇA: Enviar el conte per e-mail en format PDF a: 
premis.AVVlaUnio@gmail.com  
En el conte en PDF no es pot incloure cap referència 
a l’autor/a o autors/es.  
Al mateix e-mail, adjuntar dades de l’autor/a: nom, 
adreça, telèfon, e-mail i edat, i en cas de menors 
d’edat incloure les dades del tutor o tutora. 
CONSULTES BASES: WEB de la Unió de Veïns. 
CONVOCA: AVV LA UNIÓ.  
JURAT: Escriptors/es, professors/es i periodistes en 
exercici. 
ENTREGA DE PREMIS: Es preveu un acte d’entrega 
de premis al mes de desembre on els guanyadors 
podran llegir o mostrar els seus contes.  
 

 

 
Tots recordem com arraulits al llit abans de 
dormir, aquella veu amorosa i sempre present 
en els nostres pensaments ens parlava. Amb 
entonació a voltes divertida i a voltes seriosa, 
però sempre alliçonadora, a cau d’orella ens 
explicava histories d’animals fantàstics o 
d’heroïnes valentes. 
Des de ben petits escoltem contes. Els contes 
són la font de transmissió de coneixement més 
important. 
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