
CIUTADÀXXI 
 

 

 

Down Lleida convoca el Novè Concurs de Redacció, sota el tema. 

LA SORT DE TENIR-TE 

Què ens aporta viure amb persones amb discapacitat? És una sort 

conèixer persones amb capacitats diverses? 

 

BASES 

 

1.- Podrà participar tot l’alumnat de Cicle Superior de Primària i de 1r i 2n 

Cicle de Secundària que ho desitgi. 

2.- Els treballs han d’expressar com pot l’alumnat ser partícip en mostrar-li 

a la societat la sort que suposa tenir entre nosaltres a persones amb 

síndrome de Down i la necessitat d'aconseguir una inclusió real. 

Els textos hauran de ser en català, originals, inèdits i no premiats en 

qualsevol altre tipus de concurs. 

3.- L’extensió mínima dels treballs haurà de ser d’una pàgina, i la màxima 

de tres pàgines DIN A-4, a ordinador, a doble espai i amb tipus de lletra 

ARIAL 12.  

4.- A l’encapçalament del treball s’haurà d’indicar clarament el títol del 

relat, l’edat i el curs de la persona participant. NO HA DE SORTIR EL NOM 

NI CAP CAP ALTRA DADA PERSONAL.  

Els treballs s’hauran d’enviar per correu ordinari o presentar-los a 

l’Associació Down Lleida, plaça Sant Pere núm. 3, baixos, 25005 de Lleida. 



Cada treball haurà d’anar acompanyat d’un sobre tancat on hi constaran les 

dades de la persona participant (títol del treball, nom, cognoms, escola, 

curs, adreça i telèfon). El sobre tancat anirà grapat al treball.  

5.- El termini de presentació finalitzarà el 29 de febrer de 2020. 

6.- S’establiran dos premis per a alumnat de Cicle Superior de Primària, dos 

per 1r. Cicle de Secundària i dos per 2n. Cicle de Secundària, consistents en 

un lot de regals per a cadascuna de les persones guanyadores. 

7.- El jurat el compondran la Presidenta de Down Lleida, o persona en qui 

delegui, i cinc persones vinculades amb el món de l’educació i la cultura a 

Lleida. 

8.- La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar deserts els premis 

si considera que la qualitat dels treballs no s’ajusta a l’edat del autors.  

9.- Les persones guanyadores del premi es donaran a conèixer durant la 

primera quinzena d’abril. El lliurament de premis es farà en un acte públic 

que s’anunciarà oportunament a través dels mitjans de comunicació i 

personalment als/les guanyadors/es. 

10.- Down Lleida es reserva la propietat dels relats premiats, així com els 

drets de publicació de les obres premiades en els mitjans que consideri 

oportuns. 

11.- La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les 

presents bases. 
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