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–NOTA DE PREMSA– 

 

 

 

 

CINC posa en marxa un concurs de relats per Sant Jordi 

El Centre de Negocis llança ‘CINCENTS X CINCENTES’, un concurs de relats amb un premi de 
500 euros per al guanyador 

Els finalistes formaran part d’un recull amb els millors relats d’aquesta edició 

 

Barcelona, 18 de març del 2016. El Centre Internacional de Negocis de Catalunya (CINC – 

www.cinc.com), amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, ha posat en marxa la tercera edició 

del seu concurs de relats ‘CINC-Cents x CINC-Centes’. Una iniciativa literària amb la qual es 

pretén fomentar la creativitat i el gust per la lectura i que està dotat amb un premi de 500 

euros.  

El certamen està obert a escriptors amateurs de més de 18 anys i el termini per presentar les 

propostes és fins el 15 d’abril. El concurs, de temàtica lliure, ofereix uns escenaris i uns 

personatges predefinits amb els quals els participants hauran de filar una historia de gènere 

lliure amb aquest elements i un denominador comú: tot ha de succeir dins d’un centre de 

negocis.  

http://www.cinc.com/
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Els finalistes formaran part d’un recopilatori en forma de llibre amb els millors relats de la 

present edició.  

Com participar? 

Per participar només has de seguir-nos a les nostres xarxes i inscriure’t a l’esdeveniment que 

crearem a la nostra pàgina web. Hauràs d’enviar el teu relat identificat amb el teu nom i 

cognoms a l’adreça comunicacion@cinc.com.  

El guanyador es donarà a conèixer el pròxim 22 d’abril, el dia abans de la Diada de Sant Jordi, 

una jornada molt especial per Catalunya i per tots els lectors i lectores. 

 

Més informació:  

http://www.cinc.com/ca/evento/694/participa-al-concurs-de-relats-%93cincents-x-
cincentes%94-i-guanya-500-euros 
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