
IX concurs 
de relats breus 
2021.
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, enguany adaptada al context 
sanitari, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès tornen a convocar conjuntament 
el IX Concurs de Relats breus “Un viatge d’històries”. 

Bases 

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

El tema central del concurs és el viatge entès des d’una òptica genèrica: el viatge en tren; records d’un 
viatge realitzat; el viatge que ens suggereix la lectura, l’observació, l’audició, la contemplació de les di-
verses expressions artístiques (literatura, pintura, música, teatre, dansa, òpera, circ, escultura...) o d’un 
paisatge; el somnis entesos com a viatges onírics de l’inconscient o la vida com a viatge.

Els relats podran ser escrits en llengua catalana o en llengua castellana, indistintament.

Els relats es podran presentar a Twitter, utilitzant #FGCrelats com a etiqueta, i també a Instagram, amb la 
mateixa etiqueta #FGCrelats i publicant una imatge de la qual es valorarà el peu de foto (no seran vàlids 
els stories). Per poder participar al concurs no es podrà tenir el perfil de la xarxa social en privat.

Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin sense limitació d’edat.

Tots els relats que es presentin hauran de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens o con-
cursos.

Extensió dels relats: L’extensió màxima és de 280 caràcters (inclosa l’etiqueta #FGCrelats). 

Termini de presentació:  El període d’admissió d’originals comença el dilluns 29 de març i finalitza el di-
lluns 19 d’abril, a les 23.59h. 

El jurat està format per: 
Jordi Muñoz (Director Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès) 
Núria Codina (Responsable de Relacions Públiques) 
Natàlia Pintado (Responsable de Premsa i Continguts) 
Míriam Romeu (Tècnica de Programes de la Institució de les Lletres Catalanes)

Veredicte

Les deliberacions del jurat seran del tot reservades i el seu veredicte serà inapel•lable. No es podrà dema-
nar a cap de les persones que formen el jurat que n’ofereixi explicacions ni es mantindrà correspondèn-
cia 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 tra-
vés 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 quatre persones a Vall de Núria, en règim de mitja pensió.  
• Participació en una activitat lúdica a escollir.  
• Una matrícula gratuïta de 20 hores de durada a un videocurs en directe, mitjançant l’aplicació Zoom, 
a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès (matrícula vàlida per als cursos de primavera al maig i 
juny de 2021, o per als cursos intensius d’estiu al juliol de 2021).    

2n Premi:  
• Quatre entrades per visitar el Parc Astronòmic Montsec a escollir entre: 
a) visita nocturna que inclou una sessió de planetari a l’Ull del Montsec i  sessió nocturna al Parc de 
Telescopis. 
b) visita diürna que inclou sessió de planetari a l’Ull del Montsec i una sessió d’Observació Solar. 
• Un lot de llibres de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. 

3r Premi:  
• Un bitllet per a quatre persones per al Tren dels Llacs. 
• 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. Les persones que parti-
cipen al concurs cedeixen gratuïtament tots els drets d’explotació de l’obra, amb caràcter exclusiu, que 
la Llei de propietat intel•lectual reconeix als/les autors/es sense perjudici dels drets morals que els hi co-
rresponen. 

La participació en aquest certamen implica tant l’acceptació d’aquestes bases com l’atorgament del 
consentiment exprés i inequívoc al tractament de dades personals i la seva publicació. En el cas de parti-
cipants menors de 18 anys, és necessària l’autorització expressa dels pares, mares o dels tutors legals per 
poder participar en aquest concurs.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades, us facilitem la informació següent:

Co-responsables del tractament  
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya   
C/ dels Vergós, 44 (08017) Barcelona - www.fgc.cat -CIF Q0801576J  
Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès  
C/ Canuda, 6 (08022) Barcelona - www.campusdescriptura.com - CIF B65844003

Delegat/da de protecció de dades  
FGC: dpd@fgc.cat  
Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès: info@dpoconsultores.com 

Finalitat del tractament  
Tractem les dades personals que ens heu facilitat amb la finalitat que pugueu participar en el concurs 
objecte d’aquestes bases

Legitimació del tractament  
El vostre consentiment exprés per tractar les vostres dades personals.

Destinataris de cessions  
No es cediran les vostres dades personals excepte en casos de compliment d’obligacions legals.

Conservació de les dades  
Les dades recavades seran conservades durant el període de temps necessari per a la seva finalitat.

Transferències internacionals  
No està prevista cap transferència internacional de dades per aquest tractament.

Drets de les persones interessades  
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol•licitar la rectificació de les 
dades inexactes o, si s’escau, sol•licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessàries 
per a la finalitat per a la que van ser recollides. En determinades circumstàncies, les persones interessa-
des poden sol•licitar l’oposició i la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual només es 
conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Reclamació  
Es podrà presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) mi-
tjançant la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.


