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QUI?

1. Persones d’entre 18 i 30 anys (nascudes entre 1989 i 2000),
ambdós anys inclosos.
2. Persones de més de 30 anys (nascudes l’any 1988 o abans).
Cada persona només podrà presentar un relat.

QUÈ?

El relat haurà de ser original i inèdit i no podrà haver estat premiat en cap altre concurs, ni podrà ser presentat a cap certamen
literari mentre aquest resti obert.
El relat ha de tenir una extensió d’entre 2.000 i 3.000 caràcters
(amb espais) i ha d’estar escrit en lletra “Arial”, mida 12.
El text pot ser de temàtica, gènere i estil lliure, de ficció o de
no-ficció.
Els relats han d’estar escrits en llengua catalana o castellana.

COM?

Per participar en el certamen cal inscriure’s enviant un correu
electrònic a:
concursploma@4gats.com indicant:
• NOM
• COGNOMS
• EDAT
• OCUPACIÓ
• TELÈFON DE CONTACTE
• TÍTOL RELAT
I adjuntar l’arxiu amb el relat i el seu títol corresponent sense
signar en qualsevol dels formats següents: Word o PDF.
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JURAT

• Begoña G. Carteron. Escriptora, editora i periodista cultural.
Cap de Branded Content a Time Out Spain.
• Lluis Llort Carceller. Escriptor i periodista cultural a
El Punt Avui.
• Ada Castells Ferrer. Escriptora i periodista a diversos mitjans de
comunicació. Guanyadora del 32è Premi Sant Joan Unnim amb
‘Pura sang’.
• Sergi Càmara. Escriptor i il·lustrador de novel·la infantil i juvenil
i llibres d’instrucció artística.
• Jordi Muñoz. Director de l’escola d’escriptura de l’Ateneu
Barcelonès.

PREMIS

Els premis s’atorgaran en les següents categories:
PERSONES D’ENTRE 18 i 30 ANYS
• Primer premi:
- Curs d’escriptura a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
- Publicació del relat a la revista L’Avenç.
- Invitació per a dues persones a una òpera al Gran Teatre
del Liceu.
- Sopar per a dues persones al Restaurant Els 4 Gats.
• Segon premi:
- Lot de llibres valorat en 150 € a la llibreria Laie.
- Visita guiada al Gran Teatre del Liceu.
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PREMIS

PERSONES DE MÉS DE 30 ANYS
• Primer premi:
- Curs d’escriptura a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
- Publicació del relat a la revista L’Avenç.
- Invitació per a dues persones a una òpera al Gran Teatre
del Liceu.
- Sopar per a dues persones al Restaurant Els 4 Gats.
• Segon premi:
- Lot de llibres valorat en 150 € a la llibreria Laie.
- Visita guiada al Gran Teatre del Liceu.

CALENDARI PREVIST

El concurs es posarà en marxa l’1 d’abril de 2019 i comptarà amb
un període vàlid per a la presentació dels relats fins al 19 de maig
de 2019, a la mitja nit d’aquest dia. El termini podrà ser ampliat
amb previ anunci per part de Grup Ferré als perfils públics de
xarxes socials d’Els 4 Gats (Facebook i Instagram).
L’última setmana de maig, l’organització anunciarà a les 10 persones finalistes de cada categoria la seva condició i les convidarà a la
gala d’entrega el 5 de juny del 2019.
El dimecres 5 de juny 2019 es farà el lliurament de premis en
una cerimònia que tindrà lloc a la tarda al mateix Restaurant
Els 4 Gats.
És imprescindible que les persones guanyadores assisteixin a l’esmentat acte per a la recepció del premi i fotografia. Grup Ferré es
reserva el dret de retirar la condició de finalista a aquelles que no
es presentin a l’esdeveniment.
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IMPORTANT

L’autor/a reconeix ser qui ha escrit el relat i, com a tal, té tots els
drets sobre l’esmentada obra.
Atès que el concurs ofereix la possibilitat de presentar les obres en
català i en castellà; en cas que l’obra guanyadora sigui en llengua
castellana, l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès posarà a
disposició del guanyador o guanyadora els serveis de traducció i
correcció perquè el relat pugui ser publicat a la revista L’Avenç en
llengua catalana.
L’autor/a cedeix els drets de reproducció, distribució i comunicació
pública de l’obra al Grup Ferré de Restauració (en endavant Grup
Ferré). Aquests drets d’explotació de l’obra que se cedeixen són en
qualsevol dels formats existents i coneguts a dia d’avui.
No hi haurà remuneració econòmica percebuda per l’autor/a com a
contraprestació per aquesta cessió.

D’altra banda, el Grup Ferré en cap cas farà una explotació
comercial de les obres i no en traurà cap mena de benefici a
nivell econòmic.
L’objecte d’aquesta activitat no és un altre que la de difondre la cultura i donar a conèixer i promocionar l’obra guanyadora i en certa
mesura també aquelles que optin a un accèssit.
El premi pot quedar desert si així ho determina el jurat.
Es podran concedir tots els accèssits que el jurat consideri oportú.
El premi no pot ser cedit a terceres persones ni serà en qualsevol cas
canviant per diners o compensació d’una altra índole.
Les deliberacions del jurat seran del tot reservades i, per tant, no es
podrà demanar a cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions.
Qualsevol relat presentat que no compleixi les condicions mencionades a les Bases del Concurs serà descartat.
Presentar-se a aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases.
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