
Vols que el teu amor viatgi amb tren? Doncs FGC convoca un concurs adreçat als usuaris d’FGC per cele-
brar la Diada de Sant Jordi. El concurs consisteix a fer-se una fotografia amb una persona que estimis i amb 
la que tinguis qualsevol tipus de lligam, i penjar-la a les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) amb 
l’etiqueta #PetonsAlTren. 

Les sis millors fotografies apareixeran en un vinil que es col·locarà a les finestres dels trens que circu-
len per les línies de Ferrocarrils.

BASES
A continuació es detallen les bases per a poder presentar els treballs:

• El tema del concurs és l’amor al tren.
• Es poden presentar més d’una fotografia per parella.
• Format: imatge amb el mòbil.
 
FGC triarà les sis millors fotografies entre totes les presentades. 
La data màxima per a presentar les fotografies serà el dia 15 d’abril. 

JURAT 
El jurat estarà format per membres d’FGC, per l’escriptor Albert Soler autor del llibre “Todo Sobre el Beso” i 
la Sandra Naharro de Plataforma Editorial. El criteri de selecció per escollir el guanyador/a serà d’originalitat.
• Núria Codina (Relacions Públiques i Relacions amb els Clients d’FGC)
• Natàlia Pintado (Premsa i Continguts d’FGG)
• Albert Soler (escriptor)
• Sandra Naharro (Plataforma Editorial)

VEREDICTE
El veredicte serà públic. Les parelles guanyadores rebran una trucada el dia 16 d’abril, i els dies 17 i 18 
d’abril hauran d’estar disponibles per fer-se una sessió fotogràfica.

• Vinils: Els vinils es col·locaran el dia 20 d’abril en quatre línies.
• Unitat de la sèrie 114 de la línia Barcelona-Vallès.
• Unitat de la sèrie 113 de la línia Barcelona-Vallès.
• Unitat de la sèrie 213 de la línia Llobregat-Anoia.
• Unitat de la sèrie 331 de la línia Lleida-La Pobla.
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