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ANUNCI

Exp. núm.: 2/2021/323

Als efectes de coneixement general es fa públic que en data 29 de març de 2021, per 
resolució de la regidora delegada de Cultura, núm. E-2699/2021, s’han aprovat les 
bases específiques i la convocatòria per participar al Concurs de relats Roca Umbert 
2021, un certamen literari que té com a finalitat estimular i reconèixer la creació 
literària i el pensament crític del públic jove i adult en general, el text íntegre de les 
quals es transcriu a continuació:

«Bases específiques i convocatòria del Concurs de relats Roca Umbert 2021.

La Biblioteca Roca Umbert de Granollers, amb la col·laboració de Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts i el Teatre Auditori de Granollers, organitza per segon any consecutiu el Concurs de relats, 
un certamen literari que té com a finalitat estimular i reconèixer la creació literària i el 
pensament crític del públic jove i adult en general.

Categories de la 2a edició (2021)
S’estableixen dues categories:
CATEGORIA A. Hi poden participar totes les persones de 12 a 18 anys.
CATEGORIA B. Hi poden participar totes les persones majors de 19 anys.

Requisits
Les obres poden estar escrites en català o castellà, han de tenir autoria individual, ser originals 
i no es poden haver presentat a cap altre concurs.
El relat és anònim i sols anirà identificat pel títol.
Cada persona participant només pot presentar un únic treball.
Els relats han de tenir relació amb la paraula proposada.
La Biblioteca Roca Umbert podrà compartir i difondre tots els textos rebuts, sempre esmentant 
l’autoria.

Temàtica
Els relats han de girar al voltant de la paraula ANHEL.
ANHEL: desig vehement.

Característiques tècniques
Els relats han de tenir una extensió màxima d’entre 400 i 1200 paraules.
Els originals s’han de presentar en un document en format Microsoft Word, amb lletra Arial, cos 
12 i a doble espai.
Tots els originals s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça bru@granollers.cat.
Per fer-ho cal seguir el procediment següent:
- A l’apartat Assumpte, fer-hi constar Concurs de relats i el títol del relat corresponent.
- Al Cos del correu indicar la següent informació:
Nom i cognoms
DNI
Adreça postal
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Correu electrònic
Telèfon
Títol del relat
Categoria en la qual es participa
- Adjuntar l’original que opta al premi i una còpia del DNI.

Termini de presentació d’obres

El termini de presentació dels originals comença el dia 23 d’abril i finalitza el dia 23 de maig de 
2021 (inclòs).

Jurat

El jurat estarà format per un/a professional del món de la literatura, una persona de l’equip 
tècnic de les biblioteques de Granollers, una del servei de Cultura de l’Ajuntament de 
Granollers i una de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.
El jurat valorarà la reflexió sobre els temes escollits, l’originalitat, les habilitats lingüístiques i la 
qualitat literària.
L’organització farà una preselecció dels relats que, posteriorment, lliurarà al jurat.
Les deliberacions del jurat són del tot reservades i el seu veredicte és inapel·lable. No es pot 
demanar a cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions ni es pot mantenir 
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.

Premis

CATEGORIA A
Primer premi Un val de 100 euros a bescanviar per llibres o material a la llibreria ABACUS de 
Granollers.
Segon premi Un val de 50 euros a bescanviar per llibres o material a la llibreria ABACUS de 
Granollers.

CATEGORIA B
Primer premi Un abonament, de tres espectacles per a dues persones, dels equipaments que 
formen part d’Escena Gran.
Segon premi Un val de 50 euros a bescanviar per llibres o material a la llibreria ABACUS de 
Granollers.
Els premis poden quedar deserts si així ho determina el jurat.
Es poden concedir tots els accèssits que el jurat consideri oportuns.
Lliurament de premis: divendres 18 de juny de 2021, a les 19 h, a la Biblioteca Roca Umbert.

Interpretació i acceptació de les bases
Qualsevol dubte que pugui sorgir en relació amb la interpretació de les bases, el resoldrà 
l’organització del certamen.
La participació a la convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases, així com la resolució 
del jurat i els canvis que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es puguin 
produir posteriorment.
Per a qualsevol consulta contactar a bru@granollers.cat.

Ús de les imatges i les dades
Les imatges que es captin el dia de l’entrega dels premis podran ser publicades a webs i xarxes 
municipals i també les xarxes socials.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter
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personal, us informem que les dades dels participants no s'incorporaran a cap fitxer de 
l'Ajuntament de Granollers.
Si el guanyador és menor d'edat, l'organització requerirà una autorització dels pares o tutors 
legals, d’acord amb l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el 
reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal i que estableix que el 
tractament de les dades dels menors de catorze anys s’haurà de fer amb aquesta autorització.

Secretari/ària per delegació,
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Granollers, 01/04/2021
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