
CONCURS DE RELATS CURTS
 

“PER UN 
COMERÇ JUST”



1.- OBJECTE I TEMÀTICA

Les entitats que formen el Consell de Solidaritat i Cooperació, amb la 
col·laboració del Districte de Sant Andreu , convoquen el Concurs de Relats 
Curts “Per a una roba neta” amb l'objectiu de reflexionar sobre les actuals 
condicions en que es produeix bona part de la roba que vestim, la manca de 
respecte pels drets fonamentals dels treballadors i treballadores del sector 
tèxtil, la importància d'un consum responsable...

La temàtica girarà al voltant del concepte “roba neta”:

Ÿ No explotació laboral
Ÿ Salaris dignes
Ÿ Respecte al medi ambient 
Ÿ Importància del consum responsable de tèxtil 
Ÿ Moda sostenible
Ÿ Moda de segona mà com alternativa: la roba un producte amb 

moltes vides

2.- PARTICIPANTS I CATEGORIES

Poden participar nens i nenes  distribuïts en tres categories:

Ÿ FINS A 13 ANYS, EN MODALITAT INFANTIL 
Ÿ DE 13 FINS 18 ANYS, EN MODALITAT JUVENIL
Ÿ DE MÉS DE 18 ANYS, EN MODALITAT ADULT

Cada participant nomes podrà presentar una obra.

3.- CONDICIONS TÈCNIQUES I LLIURAMENT  

La llengua utilitzada serà el Català i els relats han de ser originals i inèdits. 
L'extensió màxima serà de dues pagines i podran ser presentats  escrits a 
màquina o amb l'ordinador.    

Els originals s'han d'enviar per correu ordinari a Districte de Sant Andreu 
(Concurs Festa del Comerç Just) Plaça Orfila, 1 08030 Barcelona o per 
correu electrònic a:

concursfcjustsantandreu2016@gmail.com 

BASES



En ambdós casos cal que consti el nom i cognoms de l'autor, categoría i títol 
del relat i així com les dades del centre,  si s'escau (nom, adreça, telèfon i 
correu electrònic). El termini d'admissió finalitza el dia 10 de maig de 2016.

4.- PREMIS.

Es premiarà un relat de cada categoria i els concursants guanyadors rebran 
un val de 30 Euros  per bescanviar a  la Cooperativa ABACUS per els seus 
productes. 

5.- JURAT

El jurat estarà format per membres de les entitats que formen el Consell de 
Solidaritat i Cooperació i persones vinculades al camp de l'educació per al 
desenvolupament. La seva decisió serà inapel·lable i por declarar desert el 
concurs.

6.- CONDICIONS LEGALS

Les persones participants assumeixen l'autoria de les seves obres. Els relats 
passen a ser propietat del Districte de Sant Andreu, que se'n reserva el dret 
de la distribució i reproducció, en campanyes o publicacions o en la promoció 
de posteriors edicions del concurs i fent-hi constar sempre l'autoria. 

La participació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases per 
part dels participants. 
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