
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II CONCURS DE RELATS BREUS 

FACULTAT DE DRET UB  
 
La Facultat de Dret UB convoca el segon concurs de relats breus vinculats a la vida universitària. 

Col·laboren en la iniciativa el Deganat, la Comissió de Cultura i la CRAI Dret: 

S’estableixen les següents: 

  BASES 

Primera. El concurs inclou quatre categories i premis: 

• Millor relat breu de ficció escrit en llengua catalana o castellana per un membre del PDI/PAS de la Facultat 
• Millor relat breu de ficció escrit en llengua catalana o castellana per un estudiant de Facultat 

És possible presentar més d’un relat en una mateixa categoria i participar en més d’una categoria. 

Segona. Condicions dels relats:  
 
- Podran estar escrits en català o en castellà, corresponent cada llengua a dos dels quatre premis convocats.  
- Hauran de ser originals i inèdits i es presentaran mecanografiats a un espai amb lletra Calibri 12 en fitxer adjunt. L'extensió no podrà ser 
superior a 3.000 paraules. 
- Els relats presentats no hauran d'haver estat guanyadors de cap altre concurs. 
- El tema és lliure si bé caldrà que estiguin relacionats amb la vida universitària. 
- Els relats s’hauran de signar sota pseudònim i juntament amb el relat, s’enviarà un altre document en el que s’indiqui la identitat de l’autor/a i 
el telèfon i mail de contacte. El nom del primer document remetrà al títol del relat i el del segon document serà el del pseudònim triat. 

Tercera. Premis: 

S'atorgaran quatre premis en sengles xecs regals per a adquirir llibres per valor de 300€ cadascun. 

Quarta. Termini i forma de lliurament: 

El termini de presentació dels relats finalitzarà el 31 de juliol de 2015 i s’hauran d’enviar via adjunt a l’adreça de correu  relats.dret@ub.edu; 
en el tema del missatge caldrà que es refereixi al pseudònim triat i al col·lectiu al qual pertany l’autor. 

Cinquena. Composició del jurat: 

El jurat estarà composat per un membre del PAS, un membre de la Comissió de Cultura, un membre de CRAI-Dret i dos membres del 
Deganat que impulsa la iniciativa. Cap dels membres del jurat podrà participar en el concurs. 

Sisena.  Resolució i lliurament dels premis: 

La decisió del Jurat es farà pública la segona quinzena de setembre de 2015 i els premis es lliuraran coincidint amb l’acte d’inauguració del 
curs 2015-2016. 

Si el Jurat considera que els treballs presentats no tenen el nivell adequat, els premis podran ésser declarats deserts.  

Setena. Assistència a l’acte de concessió dels premis: 

Els guanyadors dels premis es comprometen a assistir a l’acte del seu lliurament tret de causa que en justifiqui la inassistència, en el qual cas 
algú que designin recollirà el premi en nom seu. 

Vuitena. Publicació dels relats premiats: 

Els relats premiats es publicaran al web de la Facultat. 

Novena. Interpretació, ampliació i aplicació de les bases: 

El  Jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb les bases de concurs. 

Dotzena. Acceptació de les bases del concurs: 

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


