BASES DE PARTICIPACIÓ
Tercer Concurs de Narrativa Hort d’en Queni
Edició 2022

PRESENTACIÓ
L’Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (APSOCECAT), organitza la tercera edició
del “Concurs de Narrativa Hort d’en Queni” amb l’objectiu d’incentivar la visibilitat de l’espai
“L’Hort d’en Queni”(Carrer de Rosés, 8, 08028 Barcelona) i en col·laboració amb:






Biblioteca Vapor Vell. (Pendent de confirmació)
Col·lectiu d’Artistes de Sants
Universitat Pompeu Fabra
Soci d’APSOCECAT
L’Economat Social

BASES
BASE PRIMERA. OBJECTE I FINALITAT
El premi té per finalitat promoure la visibilitat de l’espai l’Hort d’en Queni i alhora estimular:




La participació ciutadana.
La creació literària.
La sensibilitat envers les persones amb discapacitat, específicament, les persones amb
sordceguesa.

BASE SEGONA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Els criteris que s’han de complir per participar-hi són els següents:





Els treballs han de ser originals i inèdits.
En llengua catalana o castellana.
En llengua de signes.
Cada persona concursant només pot presentar-se amb un sol treball.

BASE TERCERA. PARTICIPANTS
El certamen és obert a qualsevol persona física sense cap límit d’edat.
BASE QUARTA. MODALITATS DEL CERTAMEN
Modalitat única, el conte o la narració curta.

Categories:



Escrita
En llengua de signes

El tema és lliure dins la temàtica de la discapacitat. Ara bé, es valora la temàtica específica de la
sordceguesa.
BASE CINQUENA. PREMIS
S’entrega un primer premi per cada categoria:



Escrita: Cistella de productes ecològics de l’Economat Social
En llengua de signes: Cistella de productes ecològics de l’Economat Social

En cas que hi hagi altres relats que rebin una menció honorífica per part del jurat se’ls entregarà
el següent premi:



Escrita: Val de 10% de descompte per a comprar productes ecològics de l’Economat
Social
En llengua de signes: Val de 10% de descompte per a comprar productes ecològics de
l’Economat Social

BASE SISENA. EL JURAT
El Jurat el formen persones representants d’APSOCECAT i d’entitats col·laboradores.
El Jurat determina les persones guanyadores i es reserva el dret a considerar desert un premi. El
veredicte es farà públic en l’acte de lliurament de premis, que tindrà lloc durant la Setmana de
la Sordceguesa, entre el 27 de juny i 3 de juliol, en un acte commemoratiu a l’Hort d’en Queni.
BASE SETENA. PROCEDIMENT PER PARTICIPAR
Els treballs s’han de presentar en diferent format, segons la categoria a concurs.
Formats segons la categoria




Escrita
 Els treballs han de ser escrits amb ordinador (tipus de lletra Arial, cos 12), en
fulls DIN A4 escrits a doble espai.
 Extensió màxima 5 fulls.
 Seran presentats en format PDF sense contrasenya.
Llengua de signes
 Els treballs s’han de presentar en format MP4, MOV o WMV .
 durada màxima de 5 minuts.

Els treballs s’han de fer arribar entre el 31 de març i el 31 de maig de 2022.
L’APSOCECAT es compromet en publicar els textos originals guanyadors al web
www.apsocecat.org i la biblioteca Vapor Vell a la seva.
BASE VUITENA. DOCUMENTACIÓ I ENVIAMENT

Els treballs s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça: hortqueni@apsocecat.cat
indicant en l’assumpte: III Concurs literari Hort d’en Queni.
Documentació
Cada enviament consta de dos arxius que s’envien en el mateix correu electrònic:



El fitxer amb la narració a concurs.
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

BASE NOVENA. AUTORIA, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CESSIÓ DE DRETS
Les persones participants assumeixen l’autoria i originalitat de les seves obres i es comprometen
a no presentar materials que no tinguin drets d’ús degudament acreditats.
L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels
autors i autores de les obres.
Les persones participants garanteixen, amb total indemnitat per a l’entitat convocant d’aquest
premi, el caràcter inèdit de l’obra presentada i la titularitat en exclusiva sense cap càrrega ni
limitació de tots els drets d’explotació sobre l’obra.
La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors i les autores.
Amb la presentació de les obres, s’autoritza a l’APSOCECAT a la reproducció, distribució i
comunicació pública total o parcial de les obres mitjançant diversos formats i plataformes
sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides a la difusió
de la convocatòria, a la promoció dels autors i de les autores que hi han participat i/o a la
promoció de l’art i la cultura.
Les persones participants autoritzen l’APSOCECAT, la Biblioteca Vapor Vell, el Col·lectiu
d’Artistes de Sants perquè la seva imatge, incloent-hi noms, cognoms i veu, en el seu cas, pugui
ser reproduïda i publicada a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet i xarxes socials a les
quals es tingui un compte, única i exclusivament amb allò que tingui relació amb el Concurs de
Narrativa Hort d’en Queni.
La cessió es fa gratuïtament, sense límit de temps ni de territori.
L’APSOCECAT es reserva el dret de no publicar les participacions que no consideri apropiades.
Les persones participants eximeixen l’entitat convocant d’aquest premi de qualsevol
responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que facin de les obres terceres persones.
En tot moment es complirà el regulat a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades
personals i de lliure circulació d’aquestes dades.
BASE DESENA ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases i el seu
compliment.
Les obres presentades que no compleixin aquestes bases no són admeses a concurs.
Per a tot allò no contemplat en aquestes bases s’aplica la legislació vigent.

