
 

 

Tábamos nun butacón vendo pasar el confinatempo y confinachíos d’esperar se úa rayola nos 

cambiaba el parecer y nos abría portas y ventás, nos ceibaba y, de paso, nos poñía a miolleira a 

escalabaciar pra fer daqué de proveto. Sorprendendo a propios y estraños, entre xanta y sesta, 

prendéusenos a lluz y cayemos da burra... De sempre soupemos que temos muito que cuntar y nun son 

cuartos. Asina que quixemos darye salida á nosa creatividá y dicir daqué entrementres dura el 

confinamento.  

Si, amigos, amigas. Vamos cuntar un conto... ¿Qué digo un conto? Vamos cuntar un coronaconto 

como ta mandao. El coronaconto ten que ser pequeno y en gallego-asturiano, de non máis de 200 

palabras. Porque 200 palabras dan pra coronacuntar non pouco... Desque lo téñades, mandádenolo. 

Xeira  vai mirar qué tal vein feitos y ha a ir publicándolos (sin el nome del autor ou autora) na súa páxina 

de Facebook. Despóis, entre todos os recibidos, ha a haber un premio del xurao al coronaconto que 

máis ye guste. Tamén imos dar un premio por votación popular, el que teña más “Gústame” na páxina 

de Facebook de Xeira. 
 

Coronarresumindo: 

 Se teis máis de 16 anos, escribe un conto de tema llibre de non máis de 200 palabras y 

mándalo cos tous datos de contacto a coronacontos@gmail.com antes del 3 de mayo. 

 El coronaconto ha a revisarse ortográficamente (que pra eso temos úas normas) y publicarse 

nel Facebook de Xeira.  

 Ha haber dous premios al ganador ou ganadora: ún del xurao (el qu’éste considere máis 

aquello) y outro del público (el que teña máis “Gústame” na páxina de Facebook de Xeira). 

 El xurao del I Premio de Coronacontos vai ser xente preparada, de ben, xusta y de bon ver. 

 Os premios han a entregarse a os ganadores en conto nos deixen ceibes, ben sía algo ou del 

todo. 

 Pra que nun se pase nin fame y sede, entre os premios ha a haber alomenos úa botella de viño 

y un xamón que veremos cómo repartimos. Prometemos qu’ha a haber máis cousas de premio 

qu’imos ir abenzuando pouquín y a pouco na nosa páxina de Facebook. 

 Y non muito más. Escribe un coronaconto y mándanoslo. Gana y corónate. 
 

Nun ter tempo nun é disculpa. 
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