
CONCURS DE
RELATS CURTS 

PER UN
COMERÇ JUST

Organitza:
Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional del 

Districte de Sant Andreu.



1.- OBJECTE I TEMÀTICA
Les en�tats 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 un Comerç Just” amb l'objec�u de reflexionar sobre 
les actuals injus�cies del comerç internacional i sobre l'alterna�va que 
ofereix el Comerç Just.
La temà�ca girarà al voltant del concepte de Comerç Just i els seus 
principis:
- No explotació infan�l
- Salaris dignes
- Respecte al medi ambient
- No u�lització de productes químics a la terra
- Igualtat entre homes i dones
- Drets laborals dignes per a tothom

2.- PARTICIPANTS I CATEGORIES
Poden par�cipar-hi nens i nenes distribuïts en tres categories:
· FINS A 13 ANYS, EN LA MODALITAT INFANTIL
· DE 13 FINS A 18 ANYS, EN LA MODALITAT JUVENIL
· DE MÉS DE 18 ANYS, EN LA MODALITAT ADULT
Cada par�cipant només podrà presentar una obra.

3.- CONDICIONS TÈCNIQUES I LLIURAMENT  
La llengua emprada serà el català i els relats han de ser originals i 
inèdits. L'extensió màxima serà de dues pàgines i es podran presentar 
escrits a màquina o amb l'ordinador.
Els originals s'han d'enviar per correu ordinari al Districte de Sant 
Andreu (Concurs Festa del Comerç Just) Plaça Orfila, 1 08030 Barcelona 
o per correu electrònic a concursfcjustsantandreu2015@gmail.com. 
En ambdós casos cal que cons�n el nom i els cognoms de l'autor, la 
categoria i el �tol del relat, a més de les dades del centre, si escau (nom, 
adreça, telèfon i correu electrònic).
El termini d'admissió finalitza el dia 10 d'abril de 2015.

4.- PREMIS
Es premiarà un relat de cada categoria i els concursants guanyadors 
rebran un val de 30 euros que podran bescanviar per productes de la 
Coopera�va ABACUS.

5.- JURAT
El jurat estarà format per membres de les en�tats que integren el 
Consell de Solidaritat i Cooperació i per persones vinculades al camp de 
l'educació per al desenvolupament. La decisió del jurat serà 
inapel·lable i el concurs es pot declarar desert.

6.- CONDICIONS LEGALS
Les persones par�cipants 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 distribució i reproducció, en campanyes o 
publicacions, o en la promoció de posteriors edicions del concurs, i 
fent-hi constar sempre l'autoria.
La par�cipació en el concurs implica la total acceptació d'aquestes 
bases per part dels par�cipants.
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