VII Concurs de Relats
“Marià Casadevall” 2022
Sensibilització envers temàtiques socials i visibilitat de l’acció social

Les cures
Us animem a crear relats entorn les cures, el
conjunt de tasques que serveixen per regenerar el
benestar físic i emocional de les persones, i que es
produeixen normalment en circuits d’intimitat i en el
marc de les llars. Tothom necessita rebre cures de
manera permanent al llarg de la vida, de tipus i
intensitats diferents, depenent del moment del cicle
vital en què es troba, i de les capacitats d’autocura i
atenció als altres que tenim en cada etapa de la
vida. Les persones cuidadores, professionals o no,
els aspectes ètics de les cures, la invisibilitat i
manca de reconeixement social són altres temes
que us poden inspirar.

DIXIT Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall, la Fundació Campus
Arnau d’Escala, la Delegació a Girona del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i
l’Ajuntament de Girona organitzen el Concurs de Relats “Marià Casadevall” per promoure la
sensibilització envers les temàtiques socials i contribuir a augmentar la visibilitat de l’acció social.
Aquesta iniciativa porta el nom de Marià Casadevall per recordar l’educador i treballador social de
Girona, que fou director del Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” des del 1995 fins la
seva prematura mort, l’any 2003.
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BASES DEL CONCURS
VII Concurs de Relats “Marià Casadevall” 2022
Sensibilització envers temàtiques socials i visibilitat de l’acció social

Condicions de participació
●

●

●
●
●

Poden participar al concurs les persones majors de 18 anys. Només es pot presentar un
únic relat per persona. L’obra presentada ha de ser original i inèdita, i no pot haver estat
guardonada en altres premis literaris.
Els relats han d’estar escrits en llengua catalana i han de tractar el tema “Les cures”
(relats inspirats en les cures, el conjunt de tasques que serveixen per regenerar el benestar
físic i emocional de les persones, i que es produeixen normalment en circuits d’intimitat i en
el marc de les llars. Tothom necessita rebre cures de manera permanent al llarg de la vida,
de tipus i intensitats diferents, depenent del moment del cicle vital en què es troba, i de les
capacitats d’autocura i atenció als altres que tenim en cada etapa de la vida. Les persones
cuidadores, professionals o no, els aspectes ètics de les cures, la invisibilitat i manca de
reconeixement social són altres temes que us poden inspirar).
L’extensió dels relats ha de ser entre cinc i deu pàgines amb tipus de lletra Arial, tamany
12, a doble espai.
La persona guanyadora i finalista accepten la cessió dels drets d’autor i la seva difusió per
part dels organitzadors.
L’obra guanyadora i l’obra finalista es publicaran en format digital a la pàgina web de la
Fundació Campus Arnau d’Escala i al Portal DIXIT.

Lliurament dels relats
Els relats es poden lliurar per correu electrònic a l’adreça de la Fundació Campus Arnau d’Escala
info@campusarnau.org fins el dia 31 d’octubre de 2022. En el cos del missatge cal incloure el
títol de l’obra, el nom complet de l’autor i les seves dades de contacte (telèfon i adreça de correu
electrònic). En document adjunt, el relat en format digital amb el títol i pseudònim (arxiu pdf).

Premis
Els premis consisteixen en un val de 200€ per al primer premi i un val de 100€ per al premi
finalista vàlids per a qualsevol de les 10 llibreries del Gremi de Llibreters de Catalunya de la ciutat
de Girona.

Comunicació dels premis
La persona guanyadora i la finalista seran informades de la decisió del jurat i es comprometen a
assistir a l’acte de lliurament del premi, tret de causa justificada i comunicada a l’organització. En
aquest cas, hauran d’autoritzar alguna altra persona en nom seu.
El jurat estarà format per persones de l’àmbit de l’acció social designades per les entitats
organitzadores del concurs.

Lliurament dels premis
El lliurament dels premis serà durant la segona quinzena de novembre de 2022 a DIXIT Girona
Centre de Documentació de Serveis Socials Marià Casadevall (c. Bernat Boades, 68 de Girona).

Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
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