
       

 

Bases del concurs “El viatge intransferible: cròniques cap al fons d’u 

mateix” 

 

Aquestes bases tenen la finalitat de regular el concurs “El viatge intransferible: 

cròniques cap al fons d’u mateix”. 

1. Participants 

Optarà als premis tota persona, major de 18 anys, resident a Espanya, de qualsevol 

nacionalitat. 

Queden excloses de participar en aquest concurs totes aquelles persones implicades en 

la seua organització. 

2. Característiques dels relats 

Els relats estaran escrits en català normatiu, en qualsevol de les seues variants dialectals. 

Tema: relats en prosa que continguen com a fil conductor un viatge extern -que pot  

implicar o no un desplaçament físic- a través del qual ens descobrim interiorment i  

superem límits de tota mena: mentals, emocionals, intel·lectuals o fiśics.  

Extensió: els relats tindran una extensió entre 1.500 i 5.000 paraules. 

Els relats han de ser originals i inèdits, i no concórrer amb cap altre premi. S’entén que 

els participants posseeixen els drets dels relats. 

 

 

3. Presentació de relats 

Cada participant podrà enviar un sol relat. 

Per presentar un relat cal: 

1r: Registrar-se en la web www.descriu.org, omplir el formulari amb les dades 

personals i aportar un telèfon de contacte. 

2n: Pujar el relat a l’espai reservat per al concurs. Els autors i autores hauran de 

seleccionar el relat com a categoria “Concurs El viatge intransferible”. 

3r: Comprovar que el relat apareix en l’espai “Concurs El viatge intransferible” de 

www.descriu.org. 

Els relats aniran acompanyats d’una imatge (s’adjunta en el moment d’enviar el relat). 

La imatge ha de ser pròpia, o lliure de drets, o en cas de tindre una autoria reconeguda 

anar acompanyada de la corresponent citació. Es poden descarregar del nostre banc 

d’imatges o de les webs https://pixabay.com/es/ i https://unsplash.com  

Les dimensions de la imatge seran com a mínim de 900 x 630 pp i com a màxim 1200 x 

630 pp, ha de ser en horitzontal i tenir bona qualitat.  

http://www.descriu.org/
http://www.descriu.org/
https://pixabay.com/es/
https://unsplash.com/
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També convidem a compartir els relats a les xarxes socials amb el hashtag:  

#DescriuViatgeIntransferible 

 

Per qualsevol dubte, consulta o incidència es pot contactar a edicio@descriu.org.  

 

3. Terminis: 

El termini de presentació per pujar els relats a la web de Descriu (descriu.org) és 

entre el 15 de maig de 2019 i el 23 de juny de 2019 

Descriu es reserva el dret d’ampliació del termini si el considera oportú. 

Els premis es lliuraran el 15 de juliol de 2019. Es publicaran el guanyador en 

Descriu. 

 

4. Jurat. 

El jurat el formaran l’organitzadora, Irene Rodrigo, i les editores de Descriu. El jurat 

farà la valoració final sobre els relats que hagen segut preseleccionats per l’equip 

editorial de Descriu i valorats per dos especialistes anònims. 

L’acta del jurat es farà pública en Descriu. 

6. Publicació d’un llibre 

L’Editorial Scito Edicions es reserva el dret d’utilitzar els relats presentats a aquest 

concurs per a la seua publicació en format llibre, en el termini de 18 mesos des de la 

finalització del concurs. 

La participació al concurs implica que els/les autors/es, sense perjudici de 

reconéixer-se-li la propietat intel·lectual de la seua obra, cedeixen en exclusiva durant el 

període de 18 mesos a l’editorial Scito Edicions els drets d’edició i explotació. Després 

del període de  18 mesos, els autors podran utilitzar el seu relat en altres antologies o 

publicacions. 

 

5. Premi. 

El premi consta d’una dotació econòmica de 500 €.  

Una vegada anunciat el guanyador o guanyadora, se li demanarà les dades bancàries 

per fer efectiva la transferència. El premi està subjecte a retencions. 

També hi haurà un total de 10 finalistes, els quals obtindran un paquet de llibres de 

l’editorial Scito Edicions. 

Els guanyadors, finalistes, i autors seleccionats per a la publicació d’un llibre, 

autoritzen expressament a Scito Edicions a utilitzar, amb finalitats publicitàries, el seu 

nom i imatge. Els autors seleccionats per al llibre rebran un exemplar de la publicació. 

El guanyador i finalistes es comprometen a participar personalment en els actes de 

presentació i promoció del concurs que Scito Edicions considere adequats. 

 

mailto:edicio@descriu.org
http://www.descriu.org/
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7. Promoció  

L’oficina editorial de Descriu es reserva el dret de destacar relats en les diverses 

seccions de la revista segons criteris de qualitat. Així, també es reserva el dret de 

rebutjar-los si no compleixen uns criteris mínims de qualitat. 

 

8. Protecció de dates caràcter personal 

Pot consultar-se la nostra política de privacitat i tractament de dades personals clicant 

ací. 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 

 

Descriu:  

AA/MM/DD 

2019/05/07 

https://descriu.org/politica-de-privacitat/
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