
“1000€ PER  

100 PARAULES” 

 

BASES DEL CONCURS 

El bar TAPAZIA i FACTORIA CULTURAL MARTINEZ organitzen el primer 

concurs de relats breus amb les següents bases: 

Podran participar totes les persones que ho desitgin, qualsevol que sigui la 

seva nacionalitat o residència. 

Els participants hauran de tenir 18 anys o més. 

Cada autor/a podrà presentar un sol relat. 

El relat presentat haurà de reunir les següents condicions: 

El tema serà lliure i estarà escrit en llengua espanyola o catalana. Màxim 100 

paraules. 

Haurà de ser rigorosament inèdit, inclosa la seva publicació en Internet. 

No podrà haver estat premiat en cap altre concurs. Si abans de la resolució 

d’aquest certamen el relat presentat resulta premiat en un altre concurs, haurà 

de ser comunicat immediatament pel seu autor/a. 

Es presentarà un sol original del relat. Estarà escrit amb font de text Arial.  

L’ extensió del relat no superarà les cent 100 paraules. 

Els relats hauran d’ incloure la paraula TAPAZIA o tapazia, en minúscules (pot 

ser un país, una illa remota, una joia misteriosa, una tribu o un bar en el barri 

de Gràcia, que és el és, en aquest cas, un bar de Gràcia. 

Els relats hauran d’ enviar-se a través del formulari habilitat com a inscripció al 

concurs en la pàgina web: www.tapazia.com a partir del 2 de juny. 

El termini de recepció dels relats finalitzarà el dia 31 d’ agost de 2020. 

El jurat estarà format per persones relacionades amb l’ àmbit cultural i literari 

sent la seva resolució serà inapel·lable. Cap dels membres del jurat podrà 

participar en aquest certamen. 

http://www.tapazia.com/


La decisió del jurat es donarà a conèixer a través dels mitjans de comunicació, 

en la pàgina web de TAPAZIA www.tapazia.com  i de FACTORIA CULTURAL 

MARTINEZ, xarxes socials (Facebook / *instagram), correu electrònic o trucada 

telefònica al guardonat, els qui quedaran obligats/as a assistir a l’ acte de 

lliurament dels premis. No obstant això, si no poguessin assistir, podran delegar 

en una altra persona (el jurat valorarà si la causa és o no justificada).  

El lliurament dels premis tindrà lloc el mes de desembre de 2020, a la ciutat 

Barcelona. Bar TAPAZIA , c/Topazi, 18. 

Es reservarà el dret de publicació dels relats presentats sense estar obligada al 

pagament de drets d’ autor als seus propietaris. Per a poder exercir aquests 

drets, haurà de notificar-ho a l’ autor en un termini no superior a cinc (5) mesos 

des de la data de la resolució del concurs. 

S’ estableixen dos únics premis, categoria dels premis: 

Relat breu primer classificat Premi: 1000€. 

Segon classificat: Safata de ceràmica de FCM per la truita. 

De conformitat amb l’ art. 5 de la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, s’ 

informa que les dades personals obtingudes per a la participació en el concurs 

s’ incorporaran a un fitxer responsabilitat de TAPAZIA i es tractaran conforme a 

la normativa de protecció de dades vigent. Els interessats podran exercitar els 

drets d’accés, rectificació, modificació i oposició dirigint-se a TAPAZIA. 

La participació en aquest certamen implica l’ acceptació i el compliment de 

totes i cadascuna de les seves bases. La interpretació d’ aquestes bases, així 

com qualsevol altra qüestió relativa al certamen, serà competència del jurat. 

Tots els relats hauran d’ incloure una referència , real o imaginaria, a TAPAZIA 

PREMIS SUBJECTES A la RESPONSABILITAT FISCAL CORRESPONENT 

PER LLEI. 

http://www.tapazia.com/

