
 

1er CONCURS LITERARI DE 
RELATS BREUS 

 #olesaculturadesconfinada 

DINÀMICA DEL CONCURS 
Qui hi pot participar? 
El concurs està adreçat a olesans i olesanes a partir de 18 anys. 

Temàtica del relat 
La temàtica del relat és lliure i s’hauran de fer servir, dins el cos del relat, un 
mínim de SIS i un màxim de DEU dels títols de les obres literàries que us 
facilitem a continuació: 

OBRES QUE HAN D'APARÈIXER CITATS LITERALMENT EN EL RELAT: 
1. La companyia nòrdica (Albert Villaró) 
2. 14 (Echenoz) 
3. Metrópolis (Thea von Harvou) 
4. Cap de nosaltres tornarà – Ninguno de nosotros volverá (Charlotte Delbo) 
5. La presonera – La prisionera (Marcel Proust) 
6. Sodoma i Gomorra (Marcel Proust) 
7. Una família exemplar (Genís Sinca) 
8. La germana gran (Jesús Lana) 
9. Ximo (Josep Pons) 
10. La broma (Milan Kundera) 
11. El perfum – El perfume (Patrich Suskind) 
12. Las aventuras del buen soldado Svejk (Jaroslav Hasek) 
13. El teu gust (Isabel Clara-Simó) 
14. El fill de l’italià – El hijo del italiano (Rafael Nadal) 
15. L’amant dels nois (Isidre Bravo) 
16. La pell freda – La piel fría (Albert Sánchez Piñol) 
17. Pluja d’estels (Laia Aguilar) 
18. Els amants de la rambla del celler (Víctor Alexandre) 
19. Que la muerte le acompañe (Risto Mejide) 
20. Las mujeres que corren con los lobos (Klarissa Pinkola) 
21.Las vidas ajenas (José Ovejero)  
Exemple: “En Ximo va gastar una broma: em va presentar el fill de l’italià....” 
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Idioma 
El relat podrà ser escrit en qualsevol idioma.  

Nombre de relats per participant 
Cada participant podrà concursar-hi amb un màxim de tres relats. 

Extensió màxima del relat 
L’extensió màxima dels relats serà de 500 paraules. 

Terminis de lliurament dels relats i enviament 
Es podran presentar relats des de l'11 de gener de 2021 fins a l'11 de febrer de 
2021 (inclòs). 
Els relats presentats s’hauran de publicar al grup de Facebook   “La cultura 
desconfinada sobreviu a Olesa”  i hauran d’identificar-se amb el nom de l’autor/
a, el títol del relat i el hastag: #olesaculturadesconfinada. Prèviament, els 
participants hauran d’haver entrat a formar part del grup de Facebook. 

Jurat 
Finalitzat el període de participació s’elaborarà una llista de les persones 
participants i dels títols dels relats. Aquests se sotmetran a les votacions de 
totes les persones membres del grup de Facebook “La cultura desconfinada 
sobreviu a Olesa” mitjançant un sistema de votacions que es publicarà 
oportunament amb aquesta finalitat. Les persones pertanyents al grup podran 
votar, un sol cop, el relat que més els agradi. 
La votació finalitzarà el dia 26 de febrer de 2021 (inclòs). 

Premis 
El relat amb més votacions s’anunciarà oficialment el dia 5 de març de 2021. 
La persona guanyadora obtindrà 
1. Una subscripció gratuïta d’un any com a sòcia/soci d’Olesa Ateneu, 

valorada en 80 euros. Aquesta subscripció convertirà a la guanyadora o 
guanyador en sòcia/ci de ple dret pel període durant un any en què 
gaudirà dels avantatges que facilita l’entitat cultural a esdeveniments, 
sortides culturals, exposicions i àgores sense cost afegit. 

2. Un val de 50 € per a compres de productes culturals (llibres, pintures, 
instruments musicals...) a les botigues d'Olesa, que en el seu moment 
s'indicaran. 

En cas d’empat la Junta d'OlesaAteneu decidirà per sorteig el guanyador/a del 
concurs.
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