Des de l’AECC-Catalunya contra el Càncer Girona, amb la col·laboració de la Llibreria 22
i del cinema Truffaut, organitzem un concurs de relats en motiu del Dia Mundial de les
Cures Pal·liatives.
L’objectiu del concurs és recollir diferents visions i experiències vinculades amb les
cures pal·liatives i el final de vida.
No t’ho pensis més i participa en la primera edició del concurs!

Participants
Obert a qualsevol persona que vulgui explicar i compartir la seva experiència amb les
cures pal·liatives i el final de vida.

Requisits del relat
-

La temàtica del relat girarà entorn les cures pal·liatives i el final de vida.
L’extensió màxima és de 1.000 paraules (1 full DIN A-4 / lletra Arial, mida 12,
interlineat 1,5).
El relat ha de ser inèdit i original. Pot ser en català o en castellà.
Cada autor només podrà presentar un relat.

Termini i presentació del relat
La data límit de recepció dels treballs és el 30 de setembre de 2019 a les 22:00h.
Els relats es poden presentar:
-

Per correu electrònic a l’e-mail activitatsgirona@aecc.es, indicant a l’assumpte
del correu: “Concurs de relats Dia Mundial de les Cures Pal·liatives”.

*S’ha de fer constar nom i cognoms de l’autor i telèfon de contacte.
-

En paper a la recepció de la seu de l’AECC-Catalunya contra el Càncer Girona, en
un sobre tancat en el qual s’indiqui el text “Concurs de relats Dia Mundial de les
Cures Pal·liatives”. Dins del sobre s’han d’adjuntar dos fulls, un amb el relat i un
altre amb les següents dades de l’autor: nom i cognoms, telèfon de contacte i email.

Selecció i comunicació dels relats guanyadors
El Jurat del Concurs de Relats estarà format per tres membres coneixedors del món
literari i de les cures pal·liatives:
-

Jordi Gispert, llibreter de la Llibreria 22
Carles Ribas i Blanché, escriptor
Gemma Riera, treballadora social de l’Institut Català d'Oncologia de Girona,
Servei de suport i cures pal·liatives

El relat guanyador es farà públic i es llegirà durant un els actes del Dia Mundial de les
Cures Pal·liatives, que es celebrarà el dia 9 d’octubre a les 19h a l’Espai 22 (carrer Hortes,
nº22 de Girona).
L’acte de lliurament de premis està obert a tothom.

Premis
Gràcies als nostres col·laboradors, es concediran tres premis als millors relats
presentats.
Els relats premiats es publicaran a la web de l’AECC Girona (www.girona.aecc.es).
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