
I Premi de relat breu policial Ramon Martí “Paraules amb valor” 
 

La Regió Policial Metropolitana 
Barcelona organitza l’edició del primer 
premi de relat breu policial. Aquesta 
iniciativa pretén homenatjar i recordar a 
tots els companys i companyes que, 
malauradament, ens han deixat. El 
certamen porta el nom del sergent 
Ramon Martí Sanahuja i, implícitament, 
el de tots els membres del cos que al 
llarg de la història han format part del 
mateix.  
 
El concurs cerca potenciar la 
participació de tots els membres de la 
Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra amb independència de la 
seva situació administrativa i contribuir 

en l’intercanvi d’experiències pròpies i relacionad es amb els valors del full de 
ruta de la nostra organització. També pretén increm entar les dinàmiques 
d’implicació, sentit de pertinença, fomentar i prom oure la cultura i, en aquest cas 
concret, la creació literària.  
 
De ben segur que, els relats dels participants, ens  donaran la possibilitat de 
conèixer vivències, sentiments i pensaments, així c om l’ocasió de recordar i 
compartir aquelles actuacions, detencions, investig acions, dispositius, 
anècdotes, trucades, contactes amb la comunitat, de claracions, accidents i fets 
que han viscut en primera persona. 
 
Tots els relats ens faran prendre consciència de la  importància que té la nostra 
tasca diària i la gran aportació que fem a la socie tat.  
 
Els participants presentaran una obra inèdita, pròp ia, escrita en català, amb una 
extensió màxima de 15 fulls i sota un pseudònim.  
 
El termini de presentació a concurs finalitza el pr oper divendres 30 de març de 
2012.  
 
Es lliuraran tres premis (1r, 2n i 3r classificat) i aquests es faran públics el Dia de 
les Esquadres de la Regió Policial Metropolitana Ba rcelona.   
 
Per a qualsevol aclariment o dubte, poden contactar  amb la URPAC de la RPMB 
a l’extensió 49084 o també consultar les bases de l a convocatòria a la Intranet 
corporativa.  
 
 
Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà 
Regió Policial Metropolitana Barcelona 
Barcelona, 3 de febrer de 2012     
 

  
 



Bases del I Premi de relat breu policial Ramon Martí 

 “Paraules amb valor” 

 

 

1. El I Premi de relat breu Ramon Martí “Paraules amb Valor” té els premis 
següents: 

- 1r premi: guardó commemoratiu de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra  

- 2n premi: guardó commemoratiu de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra 

- 3r premi: guardó commemoratiu de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra 

 

2. Poden participar en el I Premi relat breu policial Ramon Martí “Paraules amb 
valor” tots els membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra 
amb independència de la seva situació administrativa. 

Cada participant pot presentar només una obra. 

3.  Ha de ser un relat que s’ha d’ajustar als dos requisits disposats per a aquest 
certamen: 

- Narrar actuacions policials verídiques vinculades en qualsevol dels 
àmbits d’actuació del cos Mossos d’Esquadra. 

- Destacar i promoure els valors que conformen el nostre dia a dia i la 
nostra institució.  

 

4. El relat s’ha d’ajustar a les condicions següents: 

- ser inèdit 

- ser escrit en llengua catalana 

- tenir una extensió màxima de 15 fulls DIN A4 

- s’ha de presentar mecanografiat a un espai i mig, amb tipus de lletra 
arial 12 i escrit en una sola cara 

 

5. El termini de presentació dels relats finalitza el dia 30 de març del 2012 i 
s’han de fer arribar a la URPAC de la Regió Policial Metropolitana Barcelona 
(plaça Espanya, número 1, 8a planta). 



6. S’ha de presentar el relat (original i quatre còpies, tots signats amb el vostre 
pseudònim) en un sobre gran i tancat amb el mateix pseudònim que heu signat 
les obres. A l’interior d’aquest sobre gran, n’hi ha d’anar un altre de més petit  
amb les dades de l’autor/a amb la butlleta d’inscripció que trobareu al final 
d’aquestes bases. A l’exterior d’aquest sobre petit hi heu de fer constar el títol 
del relat i el pseudònim que ja heu fet constar anteriorment.  

 

7. El jurat estarà format per:  

o Un/a escriptor/a 

o Un/a professor/a i/o periodista 

o Un/a escriptor/a membre de la PG-ME 

o Un/a representant de la RPMB 

o Un/a lingüista 

 

8. El resultat del jurat es donarà a conèixer el Dia de les Esquadres de la 
RPMB. 

9. Els guanyadors o guanyadores del premi es comprometen a assistir-ne a 
l’entrega, que serà en el marc del Dia de les Esquadres a la Regió Policial 
Metropolitana Barcelona. 

10. Les obres premiades quedaran en poder de la PG-ME, la qual es reserva el 
dret de fer-les públiques en el suport i mitjà que consideri més oportú. Així 
mateix  es compromet a donar difusió de l'obra fent constar, en tot cas, el nom 
de l'autor o autora. 

Els treballs no premiats quedaran a disposició dels autors i autores a partir del 
lliurament del premi i fins al dia 15 de maig de 2012, al lloc on s’han presentat 
(URPAC de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, plaça d’Espanya, 
número 1, 8a planta). 

Una vegada transcorregut aquest termini, la PG-ME disposarà de les obres no 
recollides de la manera que consideri més oportuna. 

11. El jurat pot declarar qualsevol premi desert. La seva decisió serà unànime i 
inapel·lable. 

L’organització es reserva el dret a decidir sobre qualsevol qüestió que pugui 
sorgir relacionada amb les bases del concurs.  

12. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 



 

Butlleta d’inscripció al I Premi de relat breu poli cial          
Ramon  Martí  “Paraules amb valor” 

 

(Empleneu-la i poseu-la dins d’un sobre petit) 

 

Títol de la narració:       

 

 

Nom i cognoms de l’autor/a:       

 

 

Pseudònim:       

 

 

DNI:         TIP:       

 

 

Adreça i telèfon de contacte:       

 

 

Adreça electrònica: (opcional)       

 

 

 

He llegit les bases de la convocatòria del I Premi de relat breu policial Ramon 
Martí “Paraules amb valor” i n’accepto les condicions de participació. 

 

 

Signatura: 

 

 

 

Població i data: 


