
“Les àvies i els avis escriuen contes i els infants els 
dibuixen” és una iniciativa de l’Associació Nou Horitzó. 
 
És un projecte que vam dissenyar l’any 1993, amb 
l’objectiu de promoure la relació intergeneracional i 
fomentar la creació artística i literària. 
 
Cada any convidem a sis escoles a participar-hi, així com 
a  persones major de 55 anys. 
 
Seleccionat Projecte Educatiu de Ciutat per l’Ajuntament 
de Barcelona.  
Premiat al"VII Congrés Internacional de Ciutats 
Educadores”, Gènova 2004. 

LES ÀVIES I ELS AVIS 
ESCRIUEN CONTES I  

ELS INFANTS ELS DIBUIXEN  

Associació Nou Horitzó 
C. de l’Art, 18 baixos 
08041 Barcelona 
93 408 5444 
nouhoritzo@nouhoritzo.cat 
www.gentgran.nouhoritzo.cat 

Bases de participació 
XXII Convocatòria 

Organitza: 

Amb  el suport de: 
Il·lustració de Nacho Pereira de l’escola 
Estel Guinardó del conte “El lloro que 
no volia parlar”, de Dolors López Gràcia 

mailto:nouhoritzo@nouhoritzo.cat


 

1. Poden participar-hi totes les persones majors de 55 

anys 

 

2. Els participants han d’escriure un conte dirigit a infants 

de 6 a 12 anys en llengua catalana o castellana. 

 

3. Els contes han de ser escrits a doble espai, i amb lletra 

entenedora. La seva llargada no pot sobrepassar els 

quatre fulls mida DIN-A4. Quedaran desqualificats els 

treballs que sobrepassin aquesta mida. 

 

4. Cal fer 5 còpies del conte. Aquestes còpies s’han de 

posar dins un sobre gran. En el sobre gran també s’hi ha 

de trobar un sobre petit, tancat, a l’interior del qual hi 

hagi un paper on consti el títol del conte, el nom i 

cognoms del concursant, la seva edat, adreça postal i 

adreça electrònica si en té, i un telèfon de contacte. 

 

El sobre gran s’ha d’enviar per correu postal a:  
ASSOCIACIÓ NOU HORITZÓ 
Carrer de l’Art, 18 baixos 
08041, BARCELONA 
Referència: “Les àvies i els avis escriuen contes i els 
infants els dibuixen”. 

 

5. Data límit d’entrega: 15 desembre 

 

 
 

 

6. Un jurat designat, i format per escriptors, acadèmics, 
professionals i representats de l’Associació Nou Horitzó, 
seleccionarà un total de 6 contes d’entre tots els 
treballs rebuts. Els autors dels contes seleccionats seran 
informats al final d’aquest procés de selecció. 

 
7. Els contes es llegiran a les escoles que col·laboren en el 

projecte. Ho farà l’autor o, si no és possible,  una 
persona representant de Nou Horitzó. Els alumnes  de 
cada escola faran el seu dibuix del conte.  
 

8. Els contes i dibuixos escollits pel jurat es publicaran en 
un llibre-recull que es lliurarà a tots els participants el 
dia de la Festa de Cloenda. També en aquest acte es 
farà un obsequi especial als autors dels sis contes 
seleccionats. 
 

9. La cloenda del certamen es farà en un acte festiu que 
tindrà lloc al mes d’abril. 
 

10. Els contes podran ser retirats pels seus autors, un cop 
celebrada la Festa de Cloenda, i sempre que ho 
sol·licitin. Altrament es guardaran en un fitxer propietat 
de l’Associació. 
 

11. L’Associació Nou Horitzó es reserva el dret de publicar 
els contes que s’hagin presentat, citant-ne el nom del 
seu autor/a. 

 

… i els infants els dibuixen 

Les àvies i els avis escriuen contes … 


