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Guanyadors de la 13a edició del Concurs de Relats Curts
de TMB
L'acte d'entrega de premis s'ha celebrat avui a l'estació de metro d'Universitat
Aquesta tarda ha tingut lloc al vestíbul de l’estació d’Universitat el lliurament de premis als
guanyadors de les diferents modalitats de la tretzena edició del Concurs de Relats Curts
de TMB, una fórmula original i participativa perquè els ciutadans de Barcelona i l’àrea
metropolitana s’exercitin en l’escriptura i la lectura.
Entre tots els relats finalistes, el jurat ha escollit els guanyadors per a cada categoria amb el
seus corresponents premis:







un viatge per a dues persones a Las Vegas (Estats Units), gentilesa de Marvel
Studios
e-books
impressora portàtil digital
cursos d’escriptura de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès
lots de llibres
invitacions per als espectacles del Grec Festival 2019

El jurat del concurs que ha decidit els guanyadors de les diferents categories l'ha presidit
Santiago Torres, director de Comunicació i Relacions Institucionals de TMB, acompanyat de
Jordi Muñoz, director de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, i el periodista i
escriptor Raúl Montilla.
La iniciativa es fa amb la col·laboració de Marvel Studios, l’Institut de Cultura de Barcelona,
a través dels programes Grec Festival de Barcelona i també l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu
Barcelonès.
Els usuaris han pogut participar en tres categories: Relat lliure, TweetRelat i InstaRelat.
Els guanyadors pel que fa a la categoria Relat lliure han estat els següents:
-

Guanyador 1r premi: L'enllaç de Verdaguer, de Maria Juan Serrahima
Guanyador 2n premi: Joanic-Baró de Viver, de Rakel Díaz
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Els guardonats de la categoria TweetRelat han estat:
-

Guanyador 1r premi: Edu Beltran
Guanyador 2n premi: Ramon Ferreres Castell

Els guardonats de la categoria InstaRelat han estat:
-

Guanyador 1r premi: Mercedes Vigo
Guanyador 2n premi: Lluïsa Clua

A més, els relats escollits com a guanyadors de la categoria d’empleats de TMB han estat
Examen final, de Laura Ropero Marín, i en segona posició, Mario y Elvira, de Miguel Ángel
Urbano Sanpedro. I el relat més llegit al web del concurs i per tant guanyador del premi The
Reader és Delirium, de Munta Afzal Gohar.
Pel que fa al compliment dels objectius, la 13a edició del concurs ha estat tot un èxit. Del 4
de març al 9 d’abril, el certamen ha rebut 1.111 històries participants en la categoria de Relat
Lliure, 434 TweetRelats i 78 participacions a Instagram.
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