
                           

4t CONCURS LITERARI DE COLLSEROLA. Sant Jordi 2019.  
 

BASES DE PARTICIPACIÓ 

1- Presentació  

En el marc de la celebració del dia de Sant  Jordi  l’Associació de Veïns/es i Cultural 

El Sanatori, l’Associació Mercat Cultural Vallvidrera i la Biblioteca Collserola- Josep 

Miracle convoquen el  quart Concurs literari  amb l’objectiu de fomentar la literatura 

i la creació literària.  

2- Bases 

La participació és gratuïta i oberta a tota persona vinculada amb els barris de 

muntanya.  

3- Publicitat  

Les bases del concurs estan publicades a www.amcvallvidrera.org  i es poden 

consultar a la biblioteca Collserola – Josep Miracle, al Casal de Barri Can Rectoret, al 

Centre Cívic L’Elèctric i el Centre Cívic Vallvidrera- Vázquez Montalbán.  

4- Condicions de presentació  

- INFANTIL ( fins 11 anys) 1 obra plàstica o escrita (màxim dues pàgines) individual 

i/o col·lectiva presencialment a la Biblioteca Collserola – Josep Miracle 

-  JUVENIL ( de 12 a 17 anys) 1 narració en forma de RELAT CURT. Les obres han 

de ser inèdites i originals, estar escrites en llengua catalana o castellana i tenir 

una extensió de entre 1 i 2 pàgines (DIN A4, cos 12, interlineat d’1,5), amb un 

màxim de 4000 caràcters amb espais inclosos.  

Serà obligatori que en el relat es mencionin explícitament les paraules 

“Biblioteca Collserola – Josep Miracle”. 

Les obres presentades no poden haver estat premiades en altres concursos o 

premis literaris. 

- ADULT ( de 18 anys en endavant) 1 narració en forma de RELAT CURT .  Les obres 

han de ser inèdites i originals, estar escrites en llengua catalana o castellana i 

tenir una extensió de entre 1 i 2 pàgines (DIN A4, cos 12, interlineat d’1,5), amb 

un màxim de 4000 caràcters amb espais inclosos.  



                           

Serà obligatori que en el relat es mencionin explícitament les paraules 

“Biblioteca Collserola – Josep Miracle”. 

Les obres presentades no poden haver estat premiades en altres concursos o 

premis literaris. 

- EDUCACIÓ ESPECIAL 1 obra plàstica o escrita (màxim dues pàgines) individual i/o 

col·lectiva presencialment a la Biblioteca Collserola – Josep Miracle 

5- Identificació  

Infantil: Tots els treballs s’han de lliurar en un sobre tancat on posi 4rt Concurs 

Literari de Collserola categoria Infantil amb un pseudònim. Dins d’aquest, un altre 

sobre amb el pseudònim, nom i cognoms i número de telèfon.  

Educació Especial: Tots els treballs s’han de lliurar en un sobre tancat on posi 4rt 

Concurs Literari de Collserola categoria especial amb un pseudònim. Dins d’aquest, 

un altre sobre amb el pseudònim, nom i cognoms i número de telèfon.  

Categoria Juvenil:  

Tots els relats s’hauran de lliurar per correu electrònic, en arxiu pdf, a l’adreça 

stjordicollserola@gmail.com amb l’assumpte: CONCURS LITERARI DE COLLSEROLA  

categoria juvenil 

S’adjuntarà al correu un arxiu de text on es farà constar el nom i cognoms i 

pseudònim de l’autor, així com un telèfon i una adreça de correu electrònic de 

contacte. 

Si el missatge conté qualsevol altre tipus de dada personal s’eliminarà 

automàticament. 

Categoria adult: 

Tots els relats s’hauran de lliurar per correu electrònic, en arxiu pdf, a l’adreça 

stjordicollserola@gmail.com amb l’assumpte: CONCURS LITERARI DE COLLSEROLA  

categoria adult 

S’adjuntarà al correu un arxiu de text on es farà constar el nom i cognoms, 

pseudònim de l’autor, així com un telèfon i una adreça de correu electrònic de 

contacte. 

Si el missatge conté qualsevol altre tipus de dada personal s’eliminarà 

automàticament. 
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6- Premis  

Infantil: Totes les obres seran premiades amb un diploma de participació per a cada 

nen o nena.  

Els guanyadors de la modalitat col·lectiva rebran un lot de llibres cedits per la 

Biblioteca Collserola – Josep Miracle.  

Educació Especial: Totes les obres seran premiades amb un diploma de participació 

per a cada nen o nena.  

Els guanyadors de la modalitat col·lectiva rebran un lot de llibres cedits per la 

Biblioteca Collserola – Josep Miracle.  

Juvenil: Entre totes les obres presentades el jurat seleccionarà dues guanyadores, 

que rebran els premis següents  

1er premi.- Llibre electrònic    

2on premi.- Lot de llibres.  

Adult: Entre totes les obres presentades el jurat seleccionarà dues guanyadores, que 

rebran els premis següents  

1er premi.- Llibre electrònic    

2on premi.- Lot de llibres.  

7- Jurat:  

Estarà format per 1 representant de l’Associació de Veïns/es i Cultural El Sanatori, 1 

representant de l’Associació Mercat CulturVallvidrera i un representant de la 

Biblioteca Collserola- Josep Miracle.  

8- Termini:  

El termini d’admissió dels relats i treballs clourà el 13 d’abril a les 13h.  

Els organitzadors no admetran a concurs els escrits que no arribin dins el termini 

establert per causes alienes a l’equipament.  

9- Veredicte i lliurement de premis 

L’acte del lliurament de premis es farà a la Biblioteca Collserola – Josep Miracle el 

dissabte 27 d’abril de 2019 al llarg de la jornada de celebració que iniciarem a les 

11,30 h. 



                           

10-  Informació sobre el tractament de dades personals 

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) 
 
D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades 
personals seran tractades per l’Associació de Veïns/es i Cultural el Sanatori, 
L’Associació Mercat Cultural de Vallvidrera i pel Consorci de Biblioteques de 
Barcelona amb la finalitat de gestionar el concurs literari de Collserola, incloses 
totes les comunicacions que siguin necessàries per dur a terme aquesta gestió.  
 
Legitimació: La base legal pel tractament és el teu consentiment atorgat amb la teva 
inscripció.  
Destinataris de les dades: Les obres guanyadores seran exposades al Casal de Barri 
Can Rectoret i a la Biblioteca Collserola-Josep Miracle. 
Les obres de la resta de participants podran ser publicades a les Webs de 
l’Associació de Veïns/es i Cultural el Sanatori, L’Associació Mercat Cultural 
Vallvidrera i el Consorci de Biblioteques de Barcelona. 
Drets: pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió així com d’altres 
drets reconeguts a la normativa de la següent manera: 
 
 
Davant el CBB: 
Per a obtenir més informació sobre aquest tractament i com exercir els teus drets, 
pots sol·licitar una còpia de la nostra política complerta de protecció de dades a la 
teva biblioteca o pots consultar-la aquí: 
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades 

 

Davant l’Associació de Veïns/es i Cultural el Sanatori: 

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió de les teves dades 

personals enviant un correu a: elsanatori@gmail.com 

 

Davant L’Associació Mercat Cultural  Vallvidrera: 

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió de les teves dades 

personals enviant un correu a: amcvallvidrera@gmail.com 

 

11- Drets i autoria 

 

Totes les persones participants, pel fet d’enviar el seu relat, autoritzen la 

reproducció, difusió i/o comunicació pública de la citada producció per part de 

http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades


                           

L’Associació de Veïns/es i Cultural El Sanatori, l’Associació Mercat Cultural 

Vallvidrera i la Biblioteca Collserola - Josep Miracle.  

Totes les persones participants, pel fet d’enviar el seu relat, autoritzen que 

aquests puguin ser publicats a les webs respectives i a La Vall de Vidre amb el nom 

de l’autor.  

Les obres guanyadores seran exposades al Casal de Barri Can Rectoret i a la 

Biblioteca Collserola-Josep Miracle. 

 

El dret esmentat no suposa cap prestació econòmica a l’autor. 

Els participants eximeixen de tota responsabilitat a l’organització en cas 

d’infracció de drets de tercers. 

Els participants autoritzen L’Associació de Veïns/es i Cultural El Sanatori, l’Associació 

Mercat Cultural Vallvidrera i la Biblioteca Collserola - Josep Miracle a que la seva 

imatge, incloent noms, cognoms i veu en el seu cas, pugui ser reproduïda i publicada 

a través de qualsevol mitjà, incloent Internet i xarxes socials a les que tinguin un 

compte, ÚNICA I EXCLUSIVAMENT en relació amb el present CONCURS.  

En cap cas aquesta autorització donarà dret als participants a rebre cap 

remuneració. 

L’Associació de Veïns/es i Cultural El Sanatori, l’Associació Mercat Cultural 

Vallvidrera i la Biblioteca Collserola – Josep Miracle no es faran responsables de 

qualsevol reclamació o requeriment en relació a la infracció dels drets de propietat 

intel·lectual o industrial. 

 

12- Acceptació de les bases.  

 

La participació en el 4rt Concurs Literari de Collserola comportarà l’acceptació 

d’aquestes bases. 

L’organització es reserva el dret a canviar les presents bases en qualsevol moment i, 

en el seu cas, les noves bases seran publicades novament a www.amcvallvidrera.org  

entrant en vigor el dia de la seva publicació. 

En el supòsit del paràgraf anterior, si el participant no es retira del concurs 

s’entendrà que accepta les noves bases. En cas contrari, i si el participant no accepta 

les noves condicions, podrà retirar-se en qualsevol moment enviant un correu 

electrònic a stjordicollserola@gmail.com 

En cas que el participant no compleixi amb les condicions establertes en les presents 

bases, l’organització es reserva el dret a cancel·lar la seva participació al concurs. 
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Col·labora:  

Casal de Barri Can Rectoret 

 Centre Cívic L’Elèctric 

 Centre Cívic Vallvidrera Vázquez Montalbán 

 AFAS escoles Nabí i Xiprers.  

 MUHBA Vil.la Joana - Casa Verdaguer de la literatura de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona 

La Vall de Vidre 

 

 


