Bases del 1r concurs literari de Sant Jordi 2021
Casal de Joves Queix

03 de març de 2021
C. de Rocafort, 236, 08029 Barcelona
queix@queix.org

1. Objecte i finalitats
El Casal de joves Queix és una entitat autogestionada formada per joves del barri de
lʼEsquerra de lʼEixample, que volen promoure una vida activa, sostenible, participativa,
crítica i transformadora dins del marc social actual, donant pes al moviment juvenil. Des
del casal sʼofereix un espai autogestionat de participació juvenil, on les joves passen a ser
protagonistes del seu oci com a eina de transformació social.
Aquest any iniciem el concurs literari de Sant Jordi com a eina per promoure la creativitat i
imaginació entre les joves del barri a través de relats breus i fotorelats. Així mateix, volem
fomentar lʼart i la literatura com a mitjà dʼexpressió, incorporant també una vessant
reivindicativa, crítica i amb perspectiva de gènere.

2. Destinataris i requisits
El concurs va dirigit a joves de 16 a 35 anys en el moment de la fi del termini de presentació
del relat, sense perjudici de la seva nacionalitat, ni del lloc de residència.

3. Categories i característiques dels textos
concursants
El concurs té dues categories, relat breu i fotorelat.
La temàtica dels relats és lliure però, en les dues categories, hi haurà dues mencions
especials relacionades amb aquestes dues temàtiques (més informació a lʼapartat “Premis”):
a. Relat reivindicatiu o transformador
b. Relat ambientat a lʼEsquerra de lʼEixample

3.1. Relat breu
-

Relats de ficció o no-ficció, escrits en català o castellà, i amb una llargada màxima
de 3.500 caràcters.

-

Cada relat breu ha de portar un títol i estar signat per un pseudònim.
El relat breu ha de ser original i inèdit (és a dir, que no hagi guanyat cap premi ni
hagi estat publicat ni difós en qualsevol mitjà amb anterioritat).
Els participants podran presentar tants originals com vulguin, sempre que sʼajustin
a les normes del concurs.

-

Els relats breus premiats i una selecció, feta pel jurat, sʼeditaran en un fanzine del
concurs (veure secció 8).
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3.2.Fotorelat
-

El fotorelat consisteix dʼuna foto acompanyada dʼun text escrit en català o castellà
que no pot superar els 280 caràcters.

-

Cada fotorelat ha dʼestar signat per un pseudònim.
El fotorelat ha de ser original i inèdit (és a dir, que no hagi guanyat cap premi ni hagi
estat publicat ni difós en qualsevol mitjà amb anterioritat).
Els participants podran presentar tants originals com vulguin, sempre que sʼajustin
a les normes del concurs.

-

-

Sobre la foto: el fotorelat només pot comptar amb una única fotografia. Aquesta ha
de ser feta per la persona concursant i pot modificar-se (collage, photoshop,
il·lustració…). Cal tenir en compte que pel veredicte final el jurat només tindrà en
compte la combinació de la imatge i el text, la qualitat de la imatge o il·lustració
es considerarà complementaria. Si a la imatge apareix una persona, sʼhaurà
dʼadjuntar un document signat per aquesta que nʼautoritzi els drets dʼimatge.
Els fotorelats es penjaran a la plataforma INSTAGRAM des del compte del casal de
joves Queix (@cjqueix) de manera anònima utilitzant el pseudònim.
Els fotorelats premiats i una selecció, feta pel jurat, sʼeditaran en un fanzine del
concurs (veure secció 9).

3.3. Altres consideracions
-

Els textos poden ser presentats en català i castellà, però sʼacceptaran neologismes o
paraules que formin part dʼun argot determinat.

4. Forma de presentació de les obres
Les obres es presentaran en format digital a través del següent formulari, que trobareu a la
pàgina web del Casal de Joves Queix. Sʼentregaran en format PDF per ser enviat al jurat i en
format editable per, si sʼescau, ser publicat al fanzine o a lʼInstagram del Casal de Joves
Queix.
-

Relat breu
-

-

Fitxer PDF on sʼinclogui el títol, el pseudònim i el relat en qüestió.
Mateix fitxer en format editable: odt, doc, docx, txt

Fotorelat
-

Fitxer PDF on sʼinclogui la foto, el text i el pseudònim.
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-

Fotografia en format: png, jpg

Si teniu qualsevol problema amb lʼenviament del formulari, podeu enviar un correu a
queix@queix.orgamb lʼassumpte CONCURS LITERARI.

5. Calendaris i presentació
El concurs surt publicat el 03/03/2021 i està obert fins el dia 4 dʼabril del 2021 (fins a les
23.59 h). El dia 23 dʼabriles farà lʼentrega de premis a lʼEspai Associatiu Lola Anglada.
El premi popular en la categoria de fotorelat s'atorgarà a la guanyadora de les votacions que
es faran a través de la web i que sʼanunciarà a les xarxes socials del Casal de Joves Queix del
dia 5 a lʼ11 dʼabril.

6. Premis
-

Premi del jurat categoria Relat breu:val de 40 € per a la llibreria La impossible.

-

Premi del jurat categoria Fotorelat: val de 40 € per a la llibreria La impossible.
Premi popular categoria Fotorelat:val de 15 € per a la llibreria La impossible.

-

Menció especial categoria relat reivindicatiu*: val de 15 € per a la llibreria La
impossible.

-

Menció especial categoria relat del barri*: val de 15 € per a la llibreria La
impossible.

*Les mencions només seran valorades si hi ha un mínim de 5 relats o fotorelats que sʼhi
puguin acollir.
Tots els premis rebran, a més, un lot de productes del Casal de Joves Queix.
El jurat també farà una selecció de relats breus i fotorelats per ser publicats en un fanzine
que sʼeditarà des de l'assemblea. Totes les finalistes rebran una còpia de la publicació que,
per altra banda, també estarà a la venda al públic per col·laborar econòmicament amb els
costos del concurs.
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7. Jurat
El jurat està comprès per tres joves usuàries del Casal, però que no formen part de
l'assemblea:
Marta de Bru de Sala i Martí, 29 anys
Marta de Bru de Sala i Martí, de vint-i-nou anys, va estudiar el grau en Traducció i
Interpretació de la UPF amb lʼanglès i lʼalemany com a llengües estrangeres. Després de
graduar-se va treballar durant cinc anys com a agent literària representant a autors de parla
anglesa i recentment sʼha establert pel seu compte com a traductora literària dʼobres de tot
tipus.
Twitter: @martabrusm
Pol Fernàndez i Tudela, 25 anys
Pol Fernàndez i Tudela és escriptor i músic. Es dedica a les arts des de petit, guanyant
premis literaris de poesia. L'any 2020 publica la primera edició de Postals del gris i d'ella, el
seu debut com a poeta.
Instagram: @polyccioh
Mar Panyella Bonet, 24 anys
Mar Panyella Bonet, filòloga anglesa de vint-i-quatre anys nascuda a Barcelona. Actualment
estudia el grau de Direcció i Dramatúrgia a lʼInstitut del Teatre. Durant un temps ha escrit
crítiques dʼarts escèniques a la plataforma jove NovaVeu. Ha format part del jurat de la
Mostra de Teatre de Barcelona (2019) i de la beca dʼarts escèniques DespertaLab (2020).
També ha publicat articles a plataformes com Núvol o la revista digital BlueGum,
coordinada per la Universitat de Barcelona.
Twitter: @katkurdt

5

8. Drets sobre els textos premiats
El Casal de Joves Queix es reserva el dret a la reproducció i difusió dels textos i imatges
presentades en tots els canals de comunicació habituals de lʼentitat.
Els relat premiats i finalistes sʼeditaran en un fanzine del concurs. Aquest fanzine serà
gratuït per les concursants que hi apareguin, i es posarà a la venda a preu popular per a les
persones interessades i que vulguin col·laborar en el projecte. Els beneficis del fanzine es
destinaran a fer més sostenible el concurs dʼenguany.

9. Dades personals
En compliment de la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets
Digitals, tʼinformem que les dades de caràcter personal que ens facilites seran recollides en
un fitxer propietat de lʼAssociació Casal de Joves Queix. Les dades serviran per gestionar la
teva participació al “Concurs literari del Casal de Joves Queix”, que és la finalitat dʼaquest
formulari.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades
de caràcter personal, Casal de Joves Queix posa en coneixement de lʼinteressat el dret a
accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si
escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades no sigui necessàries
per a les finalitats que van ser recollides, dirigint una petició a la següent l'adreça:
queix@queix.org.

10. Acceptació de les bases
La simple inscripció en aquest concurs comporta lʼacceptació dʼaquestes bases, de les
instruccions i altres comunicacions o recomanacions que el Casal de Joves Queix faci als
participants i del compliment de les condicions dʼús dels portals a través dels quals es
desenvolupa el concurs, així com de tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment dona
lloc a la desqualificació del participant i, per tant, al fet que aquest participant no pugui
rebre cap dels premis que, si sʼescau, li puguin correspondre, sense perjudici de les accions
legals que es puguin exercir contra lʼinfractor. També dona lloc al dret de Casals de Joves a
no publicar o retirar el relat dʼaquest participant infractor.

Barcelona, 9 de març 2020
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