
  

 

 

 

Primer Concurs de Contes 
Policials 

Per a Nens i Joves de 
L’Hospitalet 

 
Bases i condicions 

 
 
El Grup de Relacions amb la Comunitat de la comissaria de mossos d’esquadra de 
L’Hospitalet convoca a nens i joves des de 5è de primària fins a 4rt de la ESO a 
participar en el primer concurs literari de contes policials que es regirà per les següents 
bases: 
 
Primer. Participants: Podran concursar nens i joves escolaritzats durant el curs 2016-
2017 a la ciutat de L’Hospitalet. 
 
Segon. Categories: 
  

Junior: per a alumnes de 5è i 6è de primària 
 Intermèdia: per a alumnes de 1er i 2on de la ESO 
 Teen: per a alumnes de 3er i 4rt de la ESO 
 
Tercer. Idioma i Llenguatge: Els contes presentats han d’estar escrits en català. 
S’admetrà un únic conte per participant. El llenguatge emprat haurà de ser adequat i, 
tot i que s’admetran expressions col·loquials o argot de carrer, no s’acceptarà la 
manca de respecte.  
 
Quart. Temàtica: La temàtica haurà de ser policial. Es podran escriure fets verídics, de 
ficció o una barreja d’ambdues opcions. Aquest concurs pretén fomentar la creativitat i 
els valors, així que aquests es tindran en compte a l’hora de triar el guanyador/a. Es 
valorarà el reforç positiu policial i la manca d’escabrositat.   
 
Cinquè. Extensió: Els contes hauran de tenir una extensió mínima de dues (2) planes i 
una màxima de quinze (15) a vint-i-una (21) línies per plana a espai simple, sense 
comptar amb la plana zero (0), l’encapçalament. 
 

Sisè. Jurat: Aquest estarà format per la cap de la Regió Policial Metropolitana Sud dels 
mossos d’esquadra, per un membre del Grup de Relacions amb la Comunitat dels  



  

 
 
mossos de L’Hospitalet, el regidor d’ensenyament o qui aquest designi, un editor i un 
escriptor de reconegut prestigi. Aquest jurat resoldrà totes les qüestions relacionades  
amb el concurs, per majoria de vots, i es consideraran inapel·lables les seves 
resolucions. El jurat podrà designar un comitè de preselecció si ho considerés oportú. 
 
Setè. Premis: Es decideixen els següents premis per a cada categoria: 
 
 Primer: una tauleta tàctil (tablet) 
 Segon: un llibre electrònic (eBook) 
 Tercer: un lot de llibres 
 
 Els deu (10) finalistes de cada categoria obtindran un diploma. 
 Els premis no es consideraran deserts en cap cas. 
 
Vuitè. Calendari: Els contes s’hauran d’enviar abans del 28 de febrer de 2017, data en 
què es tancarà la recepció de contes pel concurs. El jurat farà entrega dels premis el 4 
d’abril del 2017 al Teatre Joventut de L’Hospitalet (més endavant us ampliarem la 
resta de dades pel dia 4 d’abril) 
 

Novè. Enviaments: Els contes s’hauran d’enviar en un document word. A la pàgina 
zero (0) hi haurà d’aparèixer: 
 
 Nom i cognoms de l’autor/a  i el seu àlies entre parèntesi (si en té). 
 Correu electrònic. 
 Telèfon de contacte.  
 Centre escolar, curs i, en conseqüència, categoria a la que participa. 
 Títol del conte. 
 
L’enviament s’haurà de fer a l’adreça de correu electrònic: 
concurso@historiaspoliciales.com 
 
Desè. Autoritzacions: Els pares o tutors dels menors que concursin hauran de 
complimentar i signar l’autorització que hi ha a l’annex I i entregar-la al centre educatiu 
(una autorització per menor). 
 
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases sense cap 
limitació.  
 
Per a qualsevol dubte que us sorgeixi, podeu contactar amb el següent correu: 
itpg7306@gencat.cat 
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