
Esplaia’t, contes  per  un  Món  millor  - 1r  Certamen  
de Contes  Curts  i de Dibuix  de l’Esplai  Xiroia

BASES:

“Esplaia’t, contes per un Món millor - 1r Certamen de Contes Curts i de Dibuix de 
l’Esplai Xiroia” s’emmarca dins del projecte “Cultura d’Esplai”, creat per l’Esplai 
Xiroia i dedicat al foment de la cultura i la llengua catalanes dins del marc del nostre 
esplai i el nostre barri.

L’objectiu del certamen –d’ara en endavant anomenat “Esplaia’t”- és fomentar la 
lectura i l’escriptura entre les famílies, estimular la seva creació artística, i difondre-la 
mitjançant la publicació del llibre il·lustrat de contes “Esplaia’t, recull de contes per a 
un Món millor”.

Els contes hauran d’estar escrits en català, i es demana que es tingui una especial cura 
amb l’ortografia i la gramàtica.

CONTES  CURTS

Les persones majors de 9 anys podran presentar contes curts al certamen, sense cap 
límit d’edat. 

La temàtica dels contes haurà d’estar relacionada amb el lema del concurs. “Esplaia’t, 
recull de contes per a un Món millor”, vol fomentar la visió que un Món millor és 
possible.

Quedaran exclosos del concurs els relats que fomentin valors radicalment oposats als de 
l'Esplai. La extensió màxima de cada conte és de 7000 caràcters, i el mínim de 100.

Els treballs s'han d'entregar escrits a l'ordinador. Tots els treballs s'hauran d'entregar en 
fulls A4 grapats, impresos a dues cares -si pot ser en paper reciclat-, en un tipus de lletra 
perfectament llegible (Times New Roman o semblant, mínim 12pt). S'agrairà també que 
s'entregui un CD o disquet amb el conte en format digital (un arxiu .doc, .rtf o 
semblant), o que a ser possible els contes s’enviïn a contes@xiroia.cat.



Els contes es podran signar amb el nom o amb un pseudònim.

Tots els contes s'hauran d'entregar abans del 12 de gener de 2008, i els contes que 
s’entreguin posteriorment quedaran pendents d’una segona edició del certamen .

Hi haurà dues categories;

Els  nens  somien
Aquesta categoria recollirà els contes presentats per les persones d’entre 9 i 14 anys.

Els  grans  també  somien
Aquesta categoria agruparà als majors de 14 anys, bé siguin pares o mares, membres del 
grup de joves, monitors, o persones alienes a l’Esplai.

PINTU R A  I  DIBU I X

Aquesta categoria és per als menors de 9 anys, i se’ls demana que plasmin gràficament 
amb la tècnica que més els agradi la seva visió d’un Món millor.
Els originals podran presentar-se en fulls A4 i A3, del gruix i textura preferides per 
l'autor. Els originals es duran a l'Esplai dins d'un sobre o carpeta, i seran retornats als 
seus autors si així ho desitgen.
Els originals que puguin tacar o descolorir-se, difuminar-se, o fer-se malbé per la 
tècnica de pintura emprada, hauran d'anar envernissats.

ALTR A  INFORM A C I Ó:

- Els autors permeten que després l'esplai doni l'ús que consideri més adequat a les 
seves creacions, cedint-ne tots els drets a l'Esplai Xiroia excepte els drets d’autor, que 
són irrenunciables.
- Està prohibit presentar obres hagin participat en cap altre concurs, que hagin estat 
publicades, o de les que l'autor no en tingui la totalitat dels drets.
- S'acceptaran obres tant de membres de l'Esplai com de gent aliena a aquest, i no es 
faran distincions a l'hora de publicar-les.
-El recull de contes “Esplaia’t – recull de contes per un Món millor- es publicarà sota 
una llicència Creative Commons 2.5, que permet reproduir la obra original citant-ne 
l’autor, no en permet un ús comercial, i permet la creació d’obres derivades que es 
difonguin sota la mateixa llicència. Podeu trobar més informació sobre les llicències 
Creative Commons a http://cat.creativecommons.org/.
- Qualsevol informació relativa al certamen la podreu consultar puntualment a 
www.xiroia.cat.

Esplai Xiroia
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