
 
 

Unió Excursionista de Sabadell 
C. Salut, 14-16 · 08202 Sabadell · T. 937 25 87 12 · info@ues.cat 

 

I CONCURS DE MICRORELATS DE LA UES 

La Unió Excursionista de Sabadell convoca el seu I Concurs de Microrelats amb l’objectiu de 

promoure i unir muntanya i cultura, a més de fomentar l’ús de la llengua catalana. 

El concurs està adreçat i obert a qualsevol persona, de qualsevol edat, sigui o no sòcia de la 

UES. 

BASES 

1. Categories: 

S’estableixen tres categories: 

A. Fins als 12 anys  

B. Fins als 16 anys  

C. A partir dels 17 anys 

L’edat que es tindrà en compte serà la del dia que finalitza el termini de presentació 

(30 de març de 2023). És important indicar la data de naixement a la plica. 

2. Característiques i condicions dels relats: 

• Els relats han de ser originals, inèdits i no premiats en altres certàmens literaris. 

• Han de ser escrits íntegrament en llengua catalana. 

• Extensió màxima: dues-centes paraules per relat, títol inclòs. 

• Es redactaran amb la tipografia ARIAL, cos 12, text justificat i interlineat d’1.5. 

• La temàtica és lliure. 

• És obligatori que hi aparegui almenys una d’aquestes paraules: CARENA – 

BADABADOC – TARTERA  

• Cada participant pot enviar un màxim de DOS relats. 

 

3. Terminis i tramesa 

• Els textos han d’anar signats amb pseudònim. Quedarà desqualificat qualsevol text 

signat amb nom real. 

• Els relats seran enviats en format .pdf o .doc per correu electrònic a 

microrelats@ues.cat. No s’acceptarà cap altre mode d’entrega, a fi de garantir 

l’anonimat dels autors. 

• A l’assumpte del correu hi ha de constar la categoria en la qual es participa. 

• Cal enviar dos arxius separats, un amb el microrelat i un altre amb la plica. El jurat 

només tindrà accés als textos.  

• A la plica hi ha de constar: 

o Títol del relat 

o Pseudònim 

o Nom i cognoms 

o Data de naixement 

o Telèfon i correu electrònic de contacte 

• Data màxima d’enviament: dijous 30 de març de 2023, inclòs 

• L’organització emetrà acusament de rebuda a tots els microrelats rebuts. 
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4. Premis 

• Lots de productes de muntanya al 1r, 2n i 3r premi de cada categoria 

• El lliurament de premis es farà el dijous 27 d’abril 2023 a la seu de la UES. 

 

5. Jurat  

• El Jurat estarà format per tres persones vinculades a la UES amb trajectòria 

literària i de creació. 

• El Jurat valorarà l’originalitat del microrelat, les habilitat lingüístiques i la qualitat 

literària. 

• Els microrelats que no s’ajustin a les bases d’aquesta convocatòria no es tindran en 

compte per al concurs. 

• Els premis poden quedar deserts si així ho determina el jurat. 

• El jurat té potestat per resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir. 

6. Altres 

a. Els participants autoritzen l’organització a difondre les obres premiades per 

qualsevol mitjà que consideri oportú. 

b. La presentació d’una obra pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels 

drets i obligacions que se’n deriven. 

c. L'organització es reserva el dret de modificació de les dates del concurs. 

 

7. Tractament de dades de caràcter personal  

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal, les dades dels participants podran ser incorporades al sistema de 

tractament del qual és titular UNIO EXCURSIONISTA SABADELL, amb CIF G58066598 i 

domicili social a CL SALUT 14-16,08202 SABADELL (BARCELONA), amb la finalitat, els terminis 

de conservació, les bases legítimes i la cessió que tot seguit es relacionen: 

- Finalitat: gestió, seguiment i tramitació del concurs de Microrelats de la Unió 

Excursionista de Sabadell. 

- Termini de conservació: conservació dels microrelats fins a un any. 

- Base legítima: consentiment de les presents bases. El consentiment s’atorga amb la 

participació al concurs de microleats. Es pot retirar el consentiment en qualsevol 

moment. 

- Cessió de les dades personals (nom i cognoms) dels participants en cas de publicar-

se el relats en els diferents espais de difusió i de comunicació de la UES. 

Més informació: https://ues.cat/avis-legal/#proteccio-dades 


