NOTA DE PREMSA

La narració Superpop a la gallega, iniciat per Llucia
Ramis, guanya la tercera edició del concurs de relats
col·lectius en línia La TRAMa
 Avui, a les 19:00 h, tindrà lloc l’acte de lliurament dels premis a l’ESMUC (l’Escola
Superior de Música de Catalunya)
 El TRAM i l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM) han organitzat aquest certamen
literari, en el qual han competit 15 relats i participat 150 persones
 A més de la Llucia Ramis, el concurs ha comptat també amb la participació dels
escriptors Francesc Serés, Marius Serra, Anna Manso i Silvia Soler.
 . Els participants del relat guanyador obtindran una T-Trimestre d’una zona, valorada
en 142 €, un curs gratuït de 3 h a l’escola d’escriptura Laboratori de Lletres, una
entrada per a una Marató del laboratori i un 40% de descompte en els cursos de
l’escola

“La TRAMa, concurs de relats col·lectius” en línia,
convocat per

TRAM i l’Autoritat del Transport

Metropolità (ATM), ja té guanyador. El relat vencedor
del certamen ha sigut Superpop a la gallega, iniciat
per l’escriptora Llucia Ramis, relat que explica com
una cita entre dues persones que no es coneixen pot
arribar a complicar-se.
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc aquesta
tarda a l’ESMUC (l’Escola Superior de Música de
Catalunya), a les 19:00 h. Tots els participants es
podran conèixer i intercanviar impressions sobre
aquesta experiència d’escriure un relat col·lectiu.
El concurs va començar el passat mes de març i
proposava la creació col·lectiva d’un relat en català.
Superpop a la gallega ha estat coescrit pel mateix
autor i pels 9 participants que es van inscriure en
aquesta història.
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Tots els membres de l’equip guanyador rebran una T-Trimestre de regal (targeta que
permet viatjar amb tots els transports públics d’una zona durant tres mesos) valorada en
142 euros, així com un curs gratuït de 3 h a l’escola d’escriptura Laboratori de Lletres, una
entrada per a una Marató del laboratori i un 40% de descompte en els cursos de l’escola.
Tots els concursants rebran una subscripció durant un mes als continguts complets de la
versió digital del diari Ara i una targeta T-10.
Una elecció difícil
Els criteris per triar el relat vencedor han sigut la cohesió del relat, la correcció lingüística,
el compliment dels torns, l’originalitat, els recursos literaris la participació en el debat
cooperatiu i el requisit bàsic que demana que el tramvia ha d’aparèixer en la narració.
El relat guanyador es pot trobar editat en un tríptic als caixetins interiors dels tramvies.
“La TRAMa, concurs de relats col•lectius”ha estat organitzar i gestionat per Quatre
Ratlles, empresa especialitzada en relats col·lectius virtuals, que també és responsable
del desenvolupament tecnològic del concurs. A través d'una aplicació pròpia, s'encarrega
de l'organització completa de concursos, presidits per l'esperit cooperatiu i de
perfeccionament de la creació col·lectiva. Les seves activitats tenen per finalitat tant
treballar la pràctica de l'escriptura d'una manera lúdica, com construir ponts per
cohesionar comunitats.

Barcelona, 13 d’abril de 2016
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