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Bases del concurs “Continua la història” 

 

Característiques del relat 

Els participants hauran de crear una història original i creativa a partir del següent 

relat: 

“Comence a sospitar que no és la classe de persona que em pensava” 

Les històries estaran escrites en català normatiu, en qualsevol de les seues variants 

dialectals i hauran de tindre una extensió mínima de 100 paraules comptant a partir del 

text proposat. 

 

Presentació de relats 

Cada participant podrà enviar un sol relat. 

Per presentar un relat cal: 

1r: Registrar-se en la web www.descriu.org, omplir el formulari amb les dades 

personals i aportar un telèfon de contacte. 

2n: Entrar en https://descriu.org/concurs-continua-la-historia/ i omplir els camps. 

L’autor o autora haurà d’incloure ací la continuació del seu relat i posar les etiquetes que 

considere pertinents. 

Els relats aniran acompanyats d’una imatge (s’adjunta en el moment d’enviar el 

relat). La imatge ha de ser pròpia, o lliure de drets, o en cas de tindre una autoria 

reconeguda anar acompanyada de la corresponent citació. Es poden descarregar del 

nostre banc d’imatges o de les webs https://pixabay.com/es/ i https://unsplash.com  

Les dimensions de la imatge seran com a mínim de 900 x 630 pp i com a màxim 

1200 x 630 pp, ha de ser en horitzontal i tenir bona qualitat. 

3r: Comprovar que el relat apareix en l’espai “Continua la història”: 

https://descriu.org/continua-la-historia/ 

 Per qualsevol dubte, consulta o incidència es pot contactar a edicio@descriu.org. 

 

Terminis 

El termini de presentació per pujar la continuació de la història a la web de Descriu 

(descriu.org) és entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 d’agost de 2019. 

 

Criteris 

L’equip editorial de Descriu farà la valoració final sobre els relats que hagen sigut 

publicats i puntuarà, més notablement, aquelles històries creatives i originals que 

s’adapten al començament proposat. 
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Premi 

Hi haurà dos guanyadors. Per una banda, un dels guanyadors/res serà aquell autor o 

autora que haja presentat la millor història tenint en compte els criteris mencionats en 

l’apartat anterior. Per altra banda, l’altre guanyador/a serà aquell/a que haja aconseguit a 

través de les xarxes socials, sempre posant el hashtag #DescriuContinua, fer la màxima 

difusió enllaçant el seu relat. També serà necessari mencionar a @ScitoEdicions i 

@descriu en les publicacions. El premi per a cadascú dels guanyadors serà un bonus de 

100 euros per a l’adquisició de llibres en les llibreries que s'indicaran. 

Scito Edicions podrà publicar un llibre amb els relats seleccionats que considere. Els 

guanyadors i autors/res seleccionats/des per a la publicació del llibre, autoritzen 

expressament a Scito Edicions a utilitzar, amb finalitats publicitàries, el seu nom i 

imatge. Els/les autors/res seleccionats/des per al llibre rebran un exemplar de la 

publicació. 

Els/les autors/res es comprometen a participar personalment en els actes de 

presentació i promoció del concurs que Scito Edicions considere adequats. 

 

Promoció 

L’oficina editorial de Descriu es reserva el dret de destacar relats en les diverses 

seccions de la revista segons criteris de qualitat. Així, també es reserva el dret de 

rebutjar-los si no compleixen uns criteris mínims de qualitat. 

 

Protecció de dates caràcter personal 

Pot consultar-se la nostra política de privacitat i tractament de dades personals clicant 

ací. 

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

 

 

Descriu:  

01/08/2019 

 

 

 

https://descriu.org/politica-de-privacitat/

