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DEFINICIÓ
El concurs de relats breus, convocat per Stonberg Editorial, amb la 
col·laboració de la Biblioteca El Clot – Josep Benet, està des�nat a 
guardonar deu obres de narra�va curta (cinc en la categoria «Juvenil» i 
cinc en la categoria «Adults»), original i inèdita, escrita en llengua 
catalana o castellana.

CATEGORIES
En aquest premi s’estableixen dues categories:

Categoria «Juvenil» per relats escrits per menors de divuit anys

Categoria «Adults» per relats escrits per persones a par�r de divuit anys.

TEMA 
Lliure, però l’acció ha de succeir principalment a la seu de la Biblioteca 
el Clot – Josep Benet, amb adreça plaça de les Glòries 37-38, Edifici 
Disseny Hubb, 08013 Barcelona.

EXTENSIÓ I FORMAT
Categoria «Juvenil»: 2-5 pàgines, DIN A4, mecanografiats a espais 
senzills amb lletra �pogràfica Arial, cos 12, equivalents a 2.100 caràcters 
per pàgina. Els treballs s’han de lliurar en format Word o PDF.

Categoria «Adults»: 10-15 pàgines, DIN A4, mecanografiats a espais 
senzills amb lletra �pogràfica Arial, cos 12, equivalents a 2.100 
caràcters per pàgina. Els treballs s’han de lliurar en format Word o PDF.

LLIURAMENT DELS TREBALLS
Els treballs s’hauran d’enviar per email a: info@stonbergeditorial.com

El relat s’enviarà com a document adjunt. A la primera pàgina del relat 
caldrà fer-hi constar: el �tol del relat, el nom, els cognoms i l’edat de 
l’autor/a, la seva adreça postal, el telèfon i l'adreça electrònica.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació dels relats es clourà el 15 de març de 2023.

JURAT
El Jurat estarà format per Anna Hernàndez, bibliotecària de la Biblioteca 
El Clot – Josep Benet i pels escriptors Júlia Costa, Jorge Gamero, Gemma 
Solsona i Albert Vilanova.

VEREDICTE
El veredicte del Jurat, que serà inapel·lable, es farà públic a través del 
web de Stonberg, el dia 29 d’abril de 2023. Si el Jurat creu, tanmateix, 
que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a 
ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. 

PREMIS
Publicació dels deu millors relats escollits pel jurat (cinc en la categoria 
«Juvenil» i cinc en la categoria «Adults»). El llibre portarà per �tol el de 
l’obra més votada.

Els llibres, un cop publicats, es posaran a la venda a la llibreria virtual de 
Stonberg Editorial i a Amazon. L’import de les vendes, un cop 
descomptats els costos de producció, aniran cedits a la fundació Arrels 
d’ajuda a les persones sense sostre. 

LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis �ndrà lloc el 15 de juny de 2023, en un acte 
públic, a la biblioteca El Clot – Josep Benet.

DEVOLUCIÓ DELS TREBALLS NO PREMIATS 
Els treballs no seleccionats no seran retornats als seus autors. Els 
correus seran esborrats un cop el jurat hagi proclamat els guanyadors. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES  
La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra de les 
presents bases i dels drets i obligacions que se'n deriven. Les qües�ons 
no previstes les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.
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