XV PREMI DE LITERATURA ABAT OLIBA CEU

La Universitat Abat Oliba CEU, en la seva tasca de fomentar la creativitat i la formació de l'alumnat,
convoca el XV Premi de Literatura Abat Oliba CEU.
BASES
1.

Poden optar al XV Premi de Literatura Abat Oliba CEU tots els alumnes en actiu de la Universitat
Abat Oliba CEU.

2.

Els autors poden presentar les obres en llengua catalana o castellana, o en qualsevol llengua
d'ús universitari. A les obres, s'hi pot combinar l'ús de diverses llengües amb finalitats creatives.

3.

El tema general de les obres és la realitat universitària, des de qualsevol perspectiva creadora;
és a dir, es tracta de presentar situacions quotidianes de la vida universitària (estudis, vivències,
relacions, treballs, espais, etc.).

4.

La modalitat literària és oberta (narrativa, lírica o dramàtica, gènere periodístic, assaigs, vinyetes,
còmics, etc.). Les obres poden combinar gèneres i incloure elements artístics no verbals
(grafismes, il·lustracions, fotografies, gravacions, etc.). Les obres s'han de presentar per escrit,
però poden contenir elements de presentació informàtica o electrònica, i han de tenir títol
obligatòriament.

5.

L'extensió de les obres no pot excedir les 4.000 paraules. El text ha de tenir un cos de lletra de
12 punts del tipus de lletra Arial i l'interlineat ha de ser d'1,5 punts.

6.

Les obres s'han d'entregar al Servei d'Estudiants o, si no, s'han de presentar en format electrònic
a l'adreça electrònica activitatsculturals@uao.es. A l'assumpte hi ha de constar “XV Premi de
Literatura Abat Oliba CEU 2020”. Al cos del correu electrònic hi ha de constar el nom complet
de l'autor o autora, el número de telèfon, l'adreça electrònica i l'itinerari que cursa a la Universitat
Abat Oliba CEU. L'obra s'ha d'adjuntar al correu en un arxiu en format Word o PDF i no ha
d'incloure les dades personals, perquè ha de ser anònima per al jurat. La data límit de
presentació és el 18 de febrer de 2020.

7.

Les obres han de ser, necessàriament, originals i inèdites. Cada autor o autora pot presentar un
màxim de dues obres.

8.

Pot ser motiu de desqualificació automàtica la falta d'esforç pel que fa a la presentació, la sintaxi
i l'ortografia de les obres presentades.

9.

Es concedeixen tres premis:
• Primer premi: 300 €*.
• Segon premi: 200 €*.
• Tercer premi: 150 €*.

10. El jurat el forma una comissió d'experts de la Universitat Abat Oliba CEU. La decisió del jurat es
publica a la pàgina web.
11. Els noms dels guanyadors es faran públics el dia 6 de març, durant l'acte institucional de
celebració de la festivitat de Sant Tomàs d'Aquino, a la Universitat Abat Oliba CEU. Els
guanyadors es comprometen a assistir a la cerimònia d'entrega de premis.
12. Les obres premiades es publicaran a la revista Letras de Batalla, la revista literària de la
Universitat Abat Oliba CEU.
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13. El jurat pot declarar els premis deserts si considera que les obres presentades no satisfan les
exigències mínimes de qualitat, tant literària com lingüística i formal.
14. La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. Per a tot allò que no
prevegin aquestes bases, preval el criteri del jurat.

* S'hi aplica la retenció fiscal corresponent, d'acord amb la Llei 35/2006 i l'article 75 del Reglament 439/2007.
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