I Concurs Literari
Ramat de Camins 2022

Relats de Viatge

Bases del concurs literari Ramat de Camins
1. Objectiu del concurs
L’objectiu d’aquest concurs és el de promoure la creació literària en llengua catalana i castellana
mitjançant la producció de relats de viatge, així com donar a conèixer el territori per on passa la ruta
de senderisme Ramat de Camins.
2. Modalitat de creació literària
Relats de viatge.
3. Condicions per a la participació
Hi poden participar les persones que compleixin els requisits següents:
 Haver fet més d’una etapa de Ramat de Camins.
 Presentar una única obra inèdita i de creació pròpia.
 Presentar treballs originals. Aquells que hagin estat plagiats seran desqualificats.
4. Llengua de les obres presentades
Les obres presentades poden ser escrites en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya:
català o castellà.
5. Condicions en la selecció del tema



El tema del relat de viatge és lliure.
Es desestimaran els treballs que enalteixin la violència, el sexisme, el racisme...

6. Característiques formals de les obres presentades
El relat de viatge ha de tenir una extensió de 3 a 4 pàgines (mínima de 6.000 i màxima de 7.000
caràcters amb espais inclosos per pàgina). Es presentarà en un document informàtic de text en
format PDF, preferiblement amb el tipus de lletra «Arial 12». Poden haver-hi imatges i dibuixos
acompanyant el text (10MB màxim de pes).
7. Requisits per a la presentació de les propostes
El relat de viatge es presentarà per correu electrònic al compte de correu info@ramatdecamins.cat,
tot seguint les següents instruccions:
 Al cos del missatge electrònic s’ha de detallar:
◦ Nom i cognoms
◦ Títol de l’obra
◦ Telèfon de contacte
◦ Període i zona on va fer el tram de la ruta
 A l’assumpte del missatge electrònic s’ha de posar el títol de l’obra.
 Al PDF no pot constar el nom i cognoms. A la primera pàgina només constarà el títol de
l’obra.
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8. Termini i lloc de presentació
El termini per presentar una obra és des de l’1 d’abril fins a l’1 de novembre del 2022.
9. Selecció dels treballs guanyadors







El jurat estarà integrat per:
◦ Núria Garcia Quera, escriptora i creadora de la ruta.
◦ Agustí A. Andrés Teixidó, geògraf i editor del Sendèria
◦ Cesc Capdevila i Torrell, gestor de Ramat de Camins.
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic l’1 de desembre del 2022.
Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es
produeixi durant la convocatòria, així com qualsevol aspecte no regulat per les bases, ha de
ser resolt pel jurat del concurs, les decisions del qual són inapel·lables.
Si es considera que no hi ha cap candidatura amb prou mèrits, el premi es pot declarar
desert.

10. Premis per al guanyador



El premi consistirà en un cap de setmana (fora de temporada alta) per dues persones en
regim de mitja pensió en un hotel de 4 estrelles del Pallars Sobirà.
Una activitat ecoturística guiada per observar la fauna salvatge del Pirineu.

11. Autoria i propietat de les obres
Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres presentades pertanyen en exclusivitat a les/als
seves/seus autores/autors, tot respectant el que preveu la base 12.
12. Reserva de drets de reproducció




Ramat de Camins tindrà el dret no exclusiu de publicar el treball guanyador en els mitjans
de comunicació (web, xarxes socials), amb finalitats no lucratives i coherents amb les
activitats pròpies de la ruta Ramat de Camins.
L’autora o l’autor del treball guanyador cedeix de forma gratuïta els drets de publicació de
l’obra a Ramat de Camins amb renúncia expressa a cap contraprestació que no sigui el
premi atorgat.

13. Notificació de la resolució del concurs i lliurament del premi



El dia 1 de desembre, a les 10h, es comunicarà la resolució del concurs i a lliurar el premi a
la/al guardonada/t.
La resolució es publicarà a la pàgina web de Ramat de Camins i a les xarxes socials a partir
de l’1 de desembre.

14. Acceptació de les bases i de la normativa
La participació en aquest premi implica l’acceptació de les bases.
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