
 
 
 

VII Concurs “Posem fil a l’agulla” de minirelats 
 
El Concurs de minirelats “Posem fil a l’agulla” arriba enguany a la seva setena edició. 
Aquest projecte, concebut per e-traducta.com (empresa especialitzada en traduccions, 
correccions i assessorament lingüístic) és l’expressió d’una voluntat, la de contribuir 
com a empresa al desenvolupament cultural i social de les persones que tenguin en 
els minirelats una via d’expressió. 
 
La principal característica d’aquest certamen és que l’extensió màxima dels relats no 
pot superar les 164 paraules . El certamen està dotat enguany amb 200 euros per al 
guanyador o guanyadora per a persones majors de 18 anys, i amb un lot de contes per 
a les persones menors de 18 anys. Així mateix, el menor o la menor de 18 anys rebrà 
un premi en metàl·lic de 50 euros perquè vagi a sopar amb les amigues o els amics. 
Per tant, s’estableixen dues categories: 
 
a) Majors de 18 anys: 200 euros de premi 
b) Menors de 18 anys: lot de contes i 50 euros per anar a sopar amb les amigues 
o amics  
 
 
BASES DEL CONCURS 
 
El concurs és obert a totes aquelles persones que vulguin participar-hi, 
independentment de la seva nacionalitat, origen o condició. Els relats han d’estar 
escrits en català. 
 
Enguany, la temàtica del concurs és l’amistat . Els participants poden presentar 
escrits, reflexions, històries, pensaments o qualsevol altre tipus d’escrit, sempre que 
aquest no superi les 164 paraules d’extensió . 
 
Cada participant podrà participar amb un sol relat , que han de complir les següents 
condicions: 
 

• Ha d’estar escrit íntegrament en llengua catalana. 
• L’extensió màxima és de 164 paraules. 
• La temàtica ha de ser alguna idea, història, reflex ió, etc. al voltant de la 

l’amistat. El relat, com a mínim, ha de contenir le s paraules “amic o 
amiga” (qualsevol dels dos gèneres serveix) i “preu ” 

• El cos de la lletra ha de ser 11, mentre que el tipus de lletra va a gust de l’autor. 
L’interliniat ha de ser obligatòriament d’un espai i mig.  

• El relat ha de tenir un títol, la redacció pròpia del relat i al final ha d’estar signat 
amb el pseudònim. 

• El relat s’ha de trametre per correu electrònic a l’adreça info@e-traducta.com 
sota un pseudònim i amb l’assumpte: VII Concurs posem fil a l’agulla . En el 



mateix correu, s’ha d’adjuntar un altre full Word amb les dades personals i de 
contacte de l’autor (Nom complet, data de naixement, residència, estudis, DNI, 
correu electrònic i telèfon). 

• El termini per enviar relats comença el 10 de novembre del 2017 i acaba el 20 
de febrer de l’any 2018.   

• Els originals que no compleixin aquestes condicions seran automàticament 
descartats per l’organització. 

• Els concursants tenen dret a rebre una confirmació de la recepció dels 
originals, que es trametrà igualment per correu electrònic. En cas de no rebre la 
notificació durant les 24 hores següents a la tramesa, l’autor pot demanar-ne el 
justificant, que li serà enviat immediatament. Si el relat no compleix les normes 
de participació, e-traducta.com ho comunicarà també a la persona participant, 
perquè faci, si s’escau, les modificacions oportunes. 

• La participació en aquest concurs, implica l’acceptació d’aquestes bases. El 
jurat pot declarar desert el concurs si considera que cap obra reuneix la qualitat 
suficient per ser premiada. 

• IMPORTANT: Si la persona és menor d’edat , al document de dades 
personals s’ha d’incloure una autorització expressa d’un tutor legal: “Jo, (nom 
del tutor o tutora) autoritzo expressament a (nom del participant i DNI) a 
participar en aquest concurs i assumeixo les bases així com la política de 
protecció de dades que estableix la llei 15/1999”. 

 
 
El jurat el formaran dues persones especialistes en literatura catalana, a més a més 
d’un membre d’e-traducta, que farà les funcions de secretari però que no tindrà vot. En 
cas d’empat entre dos relats, es repartirà el premi entre els dos guanyadors. En cas 
que el jurat ho consideri oportú, es podrà atorgar un accèssit, amb o sense dotació 
econòmica, també a criteri del jurat. 
 
El veredicte del jurat és inapel·lable, tot i això, aquells autors que ho desitgin poden 
sol·licitar una opinió sobre el seu relat, que els serà tramesa sense cap compromís per 
correu electrònic. 
 
El relat guanyador restarà exposat a la nostra pàgina web durant tot l’any, amb el nom 
de l’autor i les reflexions que aquest vulgui fer sobre el seu escrit. 
 
El premi s’atorgarà al lloc de residència de les persones guanyadores. Si per motius de 
distància o personals no es pot fer personalment en aquest lloc, es convidarà la 
persona a un acte públic de dotació del premi. 
 
Durant el desenvolupament del concurs anirem afegint novetats i informant-vos 
puntualment de la seva evolució. 
 
De moment, esperem que sigui una bona eina per animar-vos a participar-hi. 
 
Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a info@e-traducta.com, estarem 
encantats d’atendre les vostres consultes. 
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