
 
 

        

 

1r Premi Sant Jordi de relats breus organitzat per 

la 

Universitat de l’Experiència  

 

 

Qui pot participar-hi? 

• S’hi podran presentar persones que estiguin actualment matriculades en 

algun programa universitari o en alguna activitat complementària de la 

Universitat de l’Experiència. 

 

Quantes modalitats hi ha? 

• S’estableixen dues modalitats:  

 

1. Relats en llengua catalana 

2. Relats en llengua castellana 

 

Quins premis hi haurà? 

• S’adjudicarà un primer i un segon premi en cada modalitat. 

• Els primers premis constaran d’un diploma, un lot de llibres d’Edicions UB 

i una matrícula gratuïta a un curs de la nostra oferta formativa (programa 

universitari, seminari o activitat complementària).  

• Els segons premis constaran d’un diploma i un lot de llibres d’Edicions UB. 

• Tots els relats premiats podran ser publicats al web i al Facebook de la 

Universitat de l’Experiència.  

 

Quines característiques ha de tenir el text? 

• Els relats, que hauran de ser inèdits, tindran una extensió màxima de 

1.000 paraules (dues pàgines, aproximadament), sense comptar el títol i el 

pseudònim. 

• El tema del relat serà lliure. 

• Els participants seran responsables de les reclamacions que es produeixin 

per danys a tercers (plagis, danys morals, etc.). 

 



 
 

 

 

 

Com s’ha de fer l’entrega? 

• L’entrega es farà digitalment a l’adreça experiencia@ub.edu  

• El termini de presentació finalitza l’11 d’abril de 2022 

• A l’assumpte del missatge cal especificar: Premi Sant Jordi. 

• S’adjuntaran en el mateix correu dos arxius en format Word: 

 

1. Un arxiu que contindrà el relat amb el qual es concursa signat amb 

pseudònim. El nom d’aquest arxiu serà el mateix que el del títol del relat.   

 

2. Un arxiu que serà anomenat amb el títol del relat i la paraula PLICA escrita 

amb majúscules. Entre el títol i la paraula PLICA cal posar un punt (per exemple: 

La rosa.PLICA). 

 

Aquest arxiu ha de contenir: 

 

- Títol del relat 

- Pseudònim 

- Nom i cognoms de l’autor o autora 

- Programa o activitat complementària en què s’està matriculat/da. 

- Correu electrònic 

- Telèfon de contacte 

 

Qui constituirà el jurat i quan se sabrà el resultat? 

 

• El jurat estarà presidit per la Dra. Pilar Delgado, vicerectora de Política 

Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Barcelona.  

En formaran part també: 

- La responsable de l’Àrea de Formació Complementària de la UB 

- El director de la Universitat de l’Experiència 

- Un professor o una professora especialista en Literatura Catalana 

- Un professor o una professora especialista en Literatura Castellana 

- Un professor o professora especialista en Teoria Literària 

- Un escriptor o una escriptora 
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• El veredicte del jurat serà inapel·lable i es comunicarà la vigília de Sant 

Jordi (el 22 d’abril de 2022) en una cerimònia que se celebrarà a l’Edifici Històric 

de la Universitat de Barcelona.  

Els detalls de la cerimònia es faran públics amb prou antelació al web de la 

Universitat de l’Experiència. 

 

• Qualsevol imprevist, incidència o esdeveniment extraordinari que es pugui 

produir durant el procés normal del concurs serà resolt pels membres del jurat. 

El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes 

bases. 


