BASES DEL CONCURS
TUITRELATS 2019

CONVOCATÒRIA
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès convoquen
conjuntament el VII Concurs de Tuitrelats “Un tren d’històries”.

BASES
A continuació es detallen les bases per poder presentar els treballs:
• El tema central serà el viatge en tren, pot ser l’expressió d’una vivència,
d’un record o bé un relat de ficció.
• Els relats podran ser escrits en llengua catalana o en llengua castellana,
indistintament.
• Els relats podran ser presentats per Twitter (@FGC), a través del compte
corporatiu d’FGC utilitzant #FGCrelats com a etiqueta.
• Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin sense limitació
d’edat.
• Tots els tuitrelats que es presentin hauran de ser originals, inèdits i no
premiats en altres certàmens o concursos.
• Extensió dels tuitrelats: l’extensió màxima és de 280 caràcters (inclosa
l’etiqueta #FGCrelats).
Termini de presentació
El període d’admissió d’originals comença el dimarts 26 de març de 2019
i finalitza el diumenge 14 d’abril de 2019, a les 24.00 h.
Jurat
El jurat està format per:
• Jordi Muñoz (Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès)
• Ricard Font (President d’FGC)
• Albert Garcia (Institució de les Lletres Catalanes)
• Joan Manuel Aldea (Premsa i Continguts d’FGC)
• Antoni Daura Jorba (Libelista, Xarxa de Llibreries Independents)
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Veredicte:
• Les deliberacions del jurat seran del tot reservades i el seu veredicte serà inapel·lable. No es podrà demanar a cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions ni es mantindrà correspondència amb les persones
participants.
• El jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb les bases del concurs.
• El jurat declararà tres relats guanyadors.
• Els premis poden quedar deserts si així ho determina el jurat. Es podran concedir tots els accèssits que el jurat consideri

oportú.
• El dia 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, es donaran a conèixer els noms de les persones guanyadores a través de les xarxes
socials d’FGC i se’ls notificarà personalment per tal d’informar-los com poder gaudir dels premis.

Premis
Les persones guanyadores obtindran com a premi:

• 1r Premi: Un cap de setmana d’hotel per a dues persones a Vall de Núria, en règim de mitjà pensió, on s’inclou la parti-

cipació en una activitat lúdica a escollir + Una matrícula gratuïta en un curs de 20 hores de durada a l’Escola d’Escriptura
de l’Ateneu Barcelonès (matrícula vàlida per als cursos intensius d’estiu 2019) + Un lot de llibres Libelista amb les darreres
novetats editorials.

• 2n Premi: Un bitllet gratuït per a quatre persones del Cremallera de Vall de Núria i la participació en una activitat lúdica
a escollir + Un lot de llibres de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.

• 3r Premi: Un bitllet gratuït Tot Montserrat per a quatre persones. Aquest bitllet inclou els viatges amb el Cremallera i

Funiculars de Montserrat, visita al Museu, visita a l’espai Audiovisual i dinar + Un lot de llibres de l’Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès.

Qüestions generals
• Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra presentada i seran
responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
• Les obres quedaran en propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Els participants cedeixen
gratuïtament tots els drets d’explotació de l’obra, amb caràcter exclusiu, que la Llei de propietat intel·w lectual reconeix als/les autors/es sense perjudici dels drets morals que els hi corresponen.
• La participació en aquest certamen implica tant l’acceptació d’aquestes bases com la manifestació tàcita
de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació, d’acord amb el
que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En
el cas dels menors de 18 anys, és necessària l’autorització expressa dels pares, mares o dels tutors legals per
poder participar en aquest concurs.
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