XXXIè CERTAMEN LITERARI de l’ETSEIB “Sant Jordi 2019”
Modalitats
1.
2.

NARRACIÓ EN PROSA: tema lliure, en català o castellà. Extensió
màxima de 5 pàgines.
POESIA: tema lliure, en català o castellà. Pot presentar-se un
sol poema o un recull. Extensió màxima de 150 versos.

Lliurament dels treballs
• En paper: cal presentar les obres a la Biblioteca en un sobre tancat
(5 còpies), en el qual s’especifiqui la modalitat. Dins del sobre, se n’hi
ha de posar un altre, en l’exterior del qual s’indica el títol de l’obra i el
pseudònim, i en l’interior un full amb les dades personals de l’autor
(nom, cognoms, DNI, correu electrònic/telèfon)
• Per correu electrònic: es poden remetre les obres en format pdf
a Biblioteca.ETSEIB@upc.edu. Al camp de l’assumpte s’ha d’indicar
St. Jordi ETSEIB i la modalitat en la qual concursa. En paral·lel cal fer
arribar a la Biblioteca un sobre blanc i tancat en l’exterior del qual
s’indiqui modalitat del concurs, títol de l’obra i pseudònim, a l’interior
hi hagi un full amb les dades personals (nom, cognoms, DNI, correu
electrònic/telèfon).
Bases
a) Hi poden participar totes les persones vinculades a la UPC,
estudiantat, ex-estudiantat, PDI i PAS. Cada concursant pot optar
a totes les modalitats que desitgi, però només amb una obra per
cadascuna.
b) Si el jurat considera que les obres presentades no assoleixen
prou qualitat pot declarar deserts els premis.
c) Les obres podran ser reproduïdes, distribuïdes i exposades en el
marc de l’Escola mitjançant la llicència Creative Commons.
d) El jurat estarà format per cinc persones vinculades a l’àmbit
cultural de l’ETSEIB.

e) El premi no és transferible a una altra persona o intercanviable
pel seu valor monetari. Queda prohibida la comercialització o
venda del regal.

Jurat
Està integrat per cinc persones vinculades a l’àmbit cultural de
l’Escola (PDI, PAS, estudiantat)
Període de presentació dels treballs
Des del dia de la publicació d’aquestes bases, fins al dilluns 8 d’abril
de 2019.
Lliurament dels premis
Tindrà lloc a les 12.30 h del 25 d’abril de 2019 a l’Aula Capella de
l‘ETSEIB.
És molt important que tots els participants hi siguin presents.
Premis
Modalitats narració en prosa i poesia:
1r classificat 150 €
2n classificat 75€
La quantitat esmentada és un val per comprar llibres i/o material a
l’FNAC.

