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PREMIS DE RELATS BREUS
“Antònia Abelló Filella”

PREMIS DE FOTOGRAFIA
“Montserrat Vidal i Barraquer”

Els projectes concursants  s’han de fer arribar a:

Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça del Mercadal, 1
43201 - Reus

Bases complertes:
www.reus.cat

Per a més informació:
Telèfon 977 010 672 o casaldones@reus.cat
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AJUNTAMENT DE REUS
Regidoria de Participació i
Ciutadania



Premis de relats breus
“Antònia Abelló Filella”

— Es podrà presentar únicament un treball escrit
 en català per autora.

— El tema és lliure.

— El relat presentat serà inèdit, escrit en català
 i que no hagi estat premiat en cap altre concurs.  

— Podran participar exclusivament dones
 majors d’edat.

— El treball s'ha de lliurar en dos sobres: 

 1. El primer, signat amb un pseudònim, inclourà   
 quatre còpies del relat d’una extensió mínima
 de 4.000 caràcters i màxima de 6.000 caràcters.

 2. El segon hi figurarà el lema o pseudònim que   
 consti al relat i s’hi inclourà les dades de
 la participant i la documentació requerida.

— Els projectes s’han de presentar abans de les 13 h  
 del dia 31 d’octubre de 2013.

Premis de fotografia
“Montserrat Vidal i Barraquer”

— Es poden presentar un màxim de 3 fotografies   
 inèdites per persona participant.

— El tema és la conciliació de la vida personal,
 familiar i professional.

— El format de presentació és de 30x20 cm sobre
 un suport rígid adient per penjar en una paret.

— S’admet qualsevol tècnica fotogràfica.

— Poden participar totes aquelles persones majors
 de 18 anys que ho desitgin.

— El treball s'ha de lliurar en dos sobres: 

 1. El primer, inclourà  les fotografies presentades
 al premi. La persona participant haurà de   
 signar-les amb un pseudònim. 

 2. El segon, hi figurarà el pseudònim que consti
 en les fotografies i s’hi inclourà les dades personals
 i la documentació requerida.

— Els projectes s’han de presentar abans de les 13 h  
 del dia 10 d’octubre de 2013.
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