
 BASES DE PARTICIPACIÓ 

Segon Concurs de Narrativa Hort d’en Queni 

Edició 2021 

 

 

1era. L’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa organitza el segon 

Concurs de Narrativa l’Hort d’en Queni amb la finalitat de promoure la participació 

ciutadana estimulant la creació literària, el compromís cívic i el coneixement del 

món de la sordceguesa. 

L’hort d’en Queni és un espai agrícola urbà situat al carrer Rosés nº 8 de 

Barcelona que promou el benestar de les persones amb sordceguesa de l’entitat 

desenvolupant activitats pel propi col·lectiu i sent un espai obert al barri i a 

d’altres entitats de l’àmbit de la discapacitat.   

 

2ona. El certamen compta amb la col·laboració de la Biblioteca  El Vapor Vell, el 

Col·lectiu d’Artistes de Sants i l’Economat Social.  

 

3era. Cada persona participant ho fa amb un sol treball (conte o narració curta). 

El treball es pot presentar en llengua catalana o espanyola o bé en llengua de 

signes. El certamen és obert a qualsevol persona física sense límit d’edat.  

 

4rta.  Treball escrit: qualsevol aspirant ha de presentar una narració amb un 

màxim de 5 pàgines escrites a ordinador, en format de lletra Arial cos 12, a doble 

espai en fulls Din-A4. Es presenten en format PDF sense contrasenya. 



Treball en llengua de signes: la gravació no ha de superar els 5 minuts. Els 

treballs s’han de presentar en format MP4, MOV o WMV.   

 

 5ena. Els treballs s’han de presentar per correu electrònic. a l’adreça: 

hortqueni@apsocecat.cat  indicant en l’assumpte: II Concurs Literari Hort d’en 

Queni. 

Cada enviament consta de dos arxius que s’envien en el mateix correu 

electrònic: 

 El fitxer amb la narració a concurs. (PDF o Vídeo) 

 La fitxa de participació, disponible en aquest enllaç 

Enviament 

 Escrita. A l’adreça: hortqueni@apsocecat.cat 

 Llengua de signes. Donat que són fitxers molt pesants, es fa servir 

una de les dues opcions següents: 

 Via wetransfer (servei gratuït d’enviament de fitxers grans), indicant 

com a destinatari l’adreça hortqueni@apsocecat.cat 

 Via WhatsApp al número: 609 82 18 17 

 

6ena. Els treballs són de temàtica lliure. Particularment, es valora el món de la 

sordceguesa. Per descomptat, els treballs han de ser originals i inèdits. 

 

7ena. S’estableix un primer premi en la modalitat de narració escrita i un primer 

premi en modalitat de llengua de signes. Els dos treballs guanyadors reben una 

cistella de productes ecològics de l’Economat Social. Els finalistes en les dues 

modalitats del certamen també reben un val del 10% de descompte en la compra 

de productes ecològics de l’Economat Social. 

8ena. El veredicte es proclama durant la Setmana Internacional de la 

Sordceguesa. Aquesta va des del 21 fins el 27 de juny de 2021. La festa literària 

es commemora a L’hort d’en Queni. El jurat el formen persones representants de 

les diverses entitats col·laboradores mencionades en aquestes bases. 
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9ena. El jurat pot proclamar deserta la convocatòria si els treballs no s’ajusten a 

les bases del concurs. 

 

10ena. La convocatòria per a la presentació dels treballs literaris s’obre el 15 de 

març i es tanca el 25 de Maig. L’APSOCECAT es compromet en la publicació 

dels treballs guardonats en la seva web. 

 

11ena. Les persones participants autoritzen l’APSOCECAT, la Biblioteca Vapor 

Vell, el Col·lectiu d’Artistes de Sants perquè la seva imatge pugui ser reproduïda 

i publicada en qualsevol dels seus mitjans. Fins i tot dins les xarxes socials bo i 

respectant el missatge i el compromís de la difusió del certamen literari Hort d’en 

Queni.  

  

12ena. La participació en aquest concurs significa l’acceptació de les seves 

bases. Per a tot allò no contemplat en aquestes bases s’aplica la legislació 

vigent. 

     


