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FGC i l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès convoquen el VIII concurs de 
tuitrelats amb motiu de Sant Jordi 
 
 

• Sota el títol ‘Un viatge d’històries’, l’edició d’enguany planteja un viatge 
entès des d’una òptica més genèrica, és dir, el viatge amb tren, records 
d’un viatge realitzat o el viatge que ens suggereix la lectura, 
l’observació o l’audició 
 

• A partir d’avui i fins al  20 d’abril es podran enviar els relats als comptes 
de twitter de Ferrocarrils amb l’etiqueta #FGCrelats  
 

 

 
Imatge del concurs d’aquest any. 
 
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès convoquen per vuitè any consecutiu el concurs de tuitrelats, juntament 
amb la Institució de les Lletres Catalanes. Aquest certamen se celebra cada any 
coincidint amb la diada de Sant Jordi i anima la ciutadania a explicar les vivències 
durant un viatge amb Ferrocarrils. Donada la situació de confinament pel 
coronavirus, l’edició d’enguany, que du per títol Un viatge d’històries, es planteja 
com un viatge entès des d’una òptica més genèrica, ja sigui un viatge amb tren, els 
records d’un viatge realitzat, el viatge que ens suggereix la lectura, l’observació, 
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l’audició, la contemplació de les diverses activitats artístiques (pintura, arquitectura, 
literatura, música, teatre, dansa...) o fins i tot un somni. 
 
Al concurs, hi pot participar tothom qui vulgui, sense limitació d’edat, des d’avui 
divendres, 3 d’abril, i fins al dilluns 20 d’abril. Els tuitrelats s’han de publicar als 
comptes de twitter d’FGC (@FGCcorporatiu o @FGC) amb l’etiqueta #FGCrelats i 
es poden escriure en llengua catalana o en llengua castellana, indistintament. Tots 
els escrits que es presentin hauran de ser originals, inèdits i no premiats en altres 
certàmens. L’extensió màxima és de 280 caràcters (inclosa l’etiqueta #FGCrelats). 
 
Premis als tres millors relats 
 
Els tres millors relats rebran diferents premis tant de Ferrocarrils com de l’Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, com per exemple un cap de setmana d’hotel 
per a quatre persones a Vall de Núria en règim de mitja pensió o una matrícula 
gratuïta en un curs de 20 hores de durada a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès, entre altres. 
 
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. 
 
Més informació i bases del concurs a: https://www.fgc.cat/wp-
content/uploads/2020/04/BASES-TUITRELATS_v2.pdf 
 
 
3 d’abril de 2020  


