
 
 

LITERATURA EXPRÉS 2010 
 

CONCURS DE RELATS BREUS DEL BUS EXPRÉS 
 

Bases del concurs 
 

L'objectiu d'aquest concurs és fomentar i promoure la lliure creació literària entorn del bus 

exprés i els llocs per on passa. 

 

S'adreça a tota la ciutadania, a partir de 10 anys i sense cap límit d'edat. 

 

 

1. El concurs és de narrativa breu. Cada autor pot presentar un relat en llengua catalana de 500 
a 1.200 paraules. 

2. El tema del relat ha de ser: "Històries al voltant del bus exprés". 
3. Els relats han de ser inèdits i no premiats en altres certàmens o concursos. 

4. Les narracions han d'estar encapçalades per un títol. 
5. Els treballs es poden lliurar en format electrònic al correu: bibliopublica@andorra.ad, en 

el text del missatge cal indicar el nom, la data de naixement, l'adreça i el número de telèfon 

de la persona concursant, així com el títol del treball. El treball ha d’anar annexat o adjuntat 

al missatge de forma que un cop imprès s’adeqüi a l’extensió abans descrita; o a la 

Biblioteca Pública del Govern (C/ Prat de la Creu, edifici Prada Casadet, baixos, AD500 

Andorra la Vella) sense signar, en un sobre on consti, únicament, el nom del concurs i el 

títol del conte. A l'interior, i en un sobre tancat, s'ha de posar el nom, la data de naixement, 

l'adreça, el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic de la persona concursant.  

6. Els treballs presentats que no compleixin aquests requisits no s’admetran a concurs. 

7. Els guanyadors cediran els drets d'autor de la primera edició a la Biblioteca Pública. 

8. De tots els relats rebuts, s'escolliran els 10 millors. El jurat premiarà els tres primers amb 

una dotació econòmica i els altres set amb un abonament mensual al bus exprés. El primer 
premi consta d'una dotació econòmica de 300 €; el segon, de 200 €, i el tercer, de 100 €. 
Els tres relats guanyadors i els set accèssits formaran part d'un llibre del qual 
s'editaran 1.000 exemplars que es distribuiran als mateixos autobusos i a les biblioteques 

d’Andorra. 

9. El termini d'admissió de relats conclourà el dia 12 de febrer del 2010. 
10. Les obres no guanyadores es podran retirar en el termini de dos mesos des de l'atorgament 

dels premis. Passats aquests dos mesos, els originals es destruiran. El jurat, si així ho 

decideix, pot declarar qualsevol premi desert. 

11. L’organització resoldrà les incidències no previstes per aquestes bases. El fet de prendre 
part en aquest concurs significa l'acceptació de les bases. 

 
Als efectes del que preveu la Llei 15/2003 del 18 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les 

dades que ens faciliteu s’utilitzaran només per a comunicacions relacionades amb el concurs i que es destruiran en el termini de sis 

mesos després del lliurament de premis. 

Per a més informació, truqueu al telèfon 828750 o envieu un correu a l’adreça  

bibliopublica@andorra.ad  

 


