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BASES 

• Característiques 

Els premis seran atorgats a la millor obra en llengua catalana original i inèdita en prosa curta de 

temàtica lliure i a la millor obra en llengua catalana original i inèdita en poesia de temàtica lliure. 

Els autors poden optar a una de les modalitat o a totes dues.  

• Destinataris 

Poden participar-hi l’alumnat, el professorat i els membres del PAS del Campus Clínic de la 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. També pot participar-

hi l’alumnat no catalanoparlant dels programes Erasmus+ i SICUE que cursi, durant l’any 

acadèmic 2017-2018, estudis a la Facultat. En aquest cas, s’acceptaran originals que hagin estat 

redactats conjuntament amb un altre membre de la Facultat, catalanoparlant, que farà 

d’assessor lingüístic. 

• Extensió 

L’extensió màxima de les obres és de deu fulls DIN A4 mecanografiats a doble espai i a una sola 

cara. En la modalitat de poesia es poden presentar un màxim de tres poemes per autor.  

• Presentació i termini 

Les obres s’han de presentar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut (Campus Clínic) abans de les 13 hores del dilluns 9 d’abril de 2018. Cal lliurar 

l’original i una còpia dins d’un sobre tancat on consti: «XXIV Concurs Literari de la Facultat de 

Medicina i Ciències de la Salut - Sant Jordi 2018», la modalitat escollida i el lema o pseudònim 

de l’autor. Dins d’aquest sobre s’ha d’introduir un sobre més petit tancat, a l’exterior del qual hi 

ha de figurar el lema o pseudònim i la modalitat escollida, i a l’interior, el nom i els cognoms, 

l’adreça de correu electrònic i el telèfon de l’autor. 

En el cas que l’obra hagi estat escrita per un alumne no catalanoparlant amb l’assessorament 

lingüístic d’un catalanoparlant, la persona que assessora no ha de signar l’original, i només ha 

de fer constar el nom, els cognoms i les dades personals a l’interior del sobre petit i tancat. Els 

originals es retornaran als autors des del 4 fins al 22 de juny de 2018 a la Secretaria d’Estudiants 
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i Docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic) en els horaris 

d’atenció al públic. En recollir-los, caldrà dir el pseudònim i la modalitat.  

 

• Dotació 

El premi, dotat per la Comissió de Dinamització Lingüística de Medicina, és de 250 euros en les 

dues modalitats. Aquestes bases no estableixen la manera com es repartirà l’import del premi 

si resulta guanyadora l’obra d’un estudiant no catalanoparlant realitzada amb l’ajut d’un 

assessor lingüístic. L’acord sobre el repartiment del premi s’ha d’establir entre l’autor i l’assessor 

abans de presentar l’obra a concurs, i especificar-ho en una nota adjunta a l’interior del sobre 

petit i tancat. 

• Edició 

La CDL de Medicina es reserva el dret de publicar les obres premiades. En aquest cas, l’assessor 

lingüístic serà considerat coautor de l’obra. 

• Veredicte 

El jurat donarà a conèixer el veredicte en un acte públic que es durà a terme a la Facultat de 

Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic). Els premis es poden declarar deserts i no es 

poden dividir. 

• Més informació 

Comissió de Dinamització Lingüística 

Secretaria d’Estudiants i Docència  

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

Campus Medicina - Clínic 

Casanova, 143 

08036 Barcelona 

xdmedicina@ub.edu 

 

La interpretació d’aquestes bases correspon a la Comissió de Dinamització Lingüística de 

Medicina. La participació en el XXIV Concurs Literari de la Facultat de Medicina i Ciències de la 

Salut – Sant Jordi 2018 implica l’acceptació d’aquestes bases.  


