
II Concurs de microrelats de ciència en ficció 
 Convoca: La Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. 

 
Termini de presentació d’originals: fins el dia 20 de març de 2016. 
 
Coordinació: Dr. David Bueno i Dr. Alejandro Martorell Riera. 
 

PRESENTACIÓ 
 
El Comitè Organitzador, format pel professor David Bueno i el Dr. Alejandro Martorell Riera, 
es plau a presentar el II Concurs de microrelats de ciència en ficció sobre divulgació 
científica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. 
 
L'objectiu d'aquesta iniciativa és incentivar en els estudiants universitaris, els professors i 
investigadors, i el personal d’administració i serveis, la capacitat per comunicar el contingut i el 
valor de la ciència que es desenvolupa a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, 
en totes les especialitats i camps, i facilitar l'accés a aquesta informació a través de microrelats 
científics escrits dins d'un context fictici. NO s'acceptaran escrits de ciència-ficció. 
 
 

PARTICIPACIÓ 
 
El termini de presentació dels relats conclourà el dia 20 de març de 2016. L’entrega de premis 
es farà durant la setmana cultural de la Facultat de Biologia, al mes d’abril. 
 
La participació està oberta a tots els estudiants, professors, investigadors i membres del PAS de 
la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, que presentin relats de producció pròpia 
que no hagin estat premiats en altres concursos, siguin inèdits i que estiguin relacionats amb la 
temàtica del concurs. 
 
Cada participant podrà aportar un nombre màxim de 1 sol relat. 
 
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la 
conformitat amb les decisions del jurat i de l'organització. 
 
 

TEMÀTICA I CONSELLS 
 
El tema del concurs són els relats de ciència en ficció. Els arxius hauran d'estar relacionats amb 
la investigació científica que es desenvolupa a la Facultat de Biologia de la Universitat de 
Barcelona. La ciència que es vagi a divulgar haurà de ser ambientada dins d'una història fictícia. 
NO s'acceptaran escrits de ciència-ficció. 
  
Consells: 
 

 Els relats hauran de discutir els aspectes més interessants del tema de la recerca de 
forma clara i informativa. Caldrà tenir en compte que els relats van dirigits a lectors no 
especialitzats en el tema, però amb un nivell de coneixements generals raonable. 

 
 Es recomana evitar un llenguatge excessivament tècnic. Si es considera necessària la 

utilització de termes tècnics, es farà de manera que el lector pugui entendre el significat. 
 



 Si l'autor vol utilitzar alguna il·lustració, diagrama, figura, taula o fotografia presa 
d'algun mitjà publicat aquestes hauran de ser ben referenciades bibliogràficament al peu 
de figura i al final del relat en un apartat de Bibliografia. Totes han de ser de bona 
qualitat i també s'accepten les elaborades pel mateix autor del relat. Cal tenir en compte 
que l'objectiu del concurs és comunicar a la societat els possibles impactes de la ciència 
que s'elabora a la Facultat de Biologia d'una manera clara i ambientat en una història de 
ficció. 

 
 No és imprescindible que la investigació reflectida en el relat hagi assumit unes 

conclusions finals o s'hagi publicat en una revista científica. Les idees i les perspectives 
que en tot moment es poden extreure poden ser també motiu d'interès per als lectors. 

 
 A diferència d'un assaig científic format amb l'estructura clàssica d'introducció, 

metodologia, resultats i discussió; en aquest concurs es busca la creativitat de divulgar 
ciència en format de relat / història fictícia. 

 
 Es recomana que l'escriptura sigui fluïda, donant un cert estil a l'escrit, perquè el lector 

es deixi portar a través del text. 
 
 

PRESENTACIÓ DELS RELATS 
 
Els relats presentats s'enviaran al secretari del Jurat (Dr. David Bueno): dbueno@ub.edu,  
indicant el nom de l'autor o autors i el grup de recerca de la Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona en el qual s'hagin inspirat. 
 
Únicament s'admetran arxius en format digital. Aquets hauran d'anar acompanyats d’un full 
introductori on ha de aparèixer la següent informació obligatòria: 

 Títol de l’historia. 
 Nom del autor. 
 Correu electrònic de contacte del autor. 
 Grup d’investigació de la Facultat de Biologia del qual s’inspira l’autor i el 

Departament del que forma part. 
 Ocupació actual de l’autor (estudiant de grau, máster, doctorant, postdoc, membre PAS, 

professor).  
 Resum que permeti interpretar i relacionar l’historia amb el grup de recerca i que 

reflecteixi el caràcter divulgatiu de la proposta (màxim 500-1000 caràcters sense 
espais). Aquet resum ajudarà a posar els relats dintre del context real de la investigació, 
permeten una millor comprensió.  

 
El jurat valorarà la qualitat i el caràcter creatiu, artístic i divulgatiu del contingut i del resum 
d'acompanyament dels relats en base a uns criteris unificats. 
 
Es molt important que tot el que s’utilitzi (fons bibliogràfiques, fotografies, figures, frases 
textuals, etc) sigui degudament citat tant en el mateix peu de figura com en la bibliografia. 
 
Es recomana que tots el termes i vocabulari excessivament tècnic sigui degudament explicat 
breument de forma comprensible i senzilla utilitzant alguna nota a peu de pàgina o en un 
glossari al final del escrit.   
   
Els arxius s'han de presentar en format PDF. S'acceptarà una longitud màxima de 2000 
paraules (lletra Arial 12 amb interlineat senzill). 
  



 
PREMIS 

 
El jurat serà presidit pel Sr. degà de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, o la 
persona en qui ho delegui. Comptarà amb el professor David Bueno com a secretari i el Dr. 
Alejandro Martorell Riera com a vocal. En cas de rebre un nombre elevat de participants es 
comptarà amb la participació d'altres professors i persones graduades de la Facultat de Biologia. 
 
A més del premi principal, el jurat podrà concedir tants accèssits com consideri oportú. El jurat 
es reserva també el dret de declarar el premi desert, si ho considera oportú. El veredicte del jurat 
serà inapel·lable. El jurat anunciarà per email als participants guanyadors. 
 

 PRIMER PREMI: Un lot de llibres de Publicacions UB i una placa commemorativa. 
 
Tant el relat guanyador com els que obtinguin un accèssit seran publicats al número de juliol de 
la revista digital Biologia On-line (http://revistes.ub.edu/index.php/b_on/index).  
 

AUTORIA 
 
Els autors garanteixen que el treball és original, que són els legítims titulars de tots els drets 
inherents al mateix i que el treball no vulnera els drets de tercers. El comitè organitzador del II 
Concurs de microrelats de ciència en ficció no es fa responsable dels perjudicis que pugui 
comportar l’incompliment de l'anterior garantia, podent exercitar les accions legals oportunes 
amb vista a reparar els danys i perjudicis ocasionats a les mateixes. 
 
 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
De conformitat amb el que preveu la Llei de propietat intel·lectual, els autors dels relats 
premiats, sense perjudici dels drets morals que els corresponen, cedeixen a l'organització del II 
Concurs de microrelats de ciència en ficció amb caràcter compartit, durant 5 anys des de la 
data de concessió del premi, i en l'àmbit mundial, els drets d'explotació. 
Aquests drets comprenen l'explotació dels relats premiats sense fins lucratius, podent 
l'organització del concurs lliurement i sense contraprestació econòmica, procedir a la seva 
distribució, comunicació pública i transformació en qualsevol mitjà, format o suport coneguts o 
no en l'actualitat. Transcorregut aquest període els drets patrimonials d'explotació seran 
exercitats exclusivament per l'autor.  


