
 

 
XIII PREMI  DE LITERATURA ABAT OLIBA CEU  

 
 
La Universitat Abat Oliba CEU, en la seva labor de fomentar  la creativitat i la formació dels seus 

alumnes, convoca el XIII Premi  de Literatura Abat Oliba CEU. 

BASES 

1. Podran participar en el Concurs Literari tots els alumnes en actiu de la Universitat Abat 

Oliba CEU que ho desitgin. 

2. Els autors  podran presentar  les seves obres en llengua castellana o catalana, o en 

qualsevol de les llengües d’ús universitari. Es podrà combinar en els treballs, per raons 

creatives, l’ús de diverses llengües.  

3. El tema general dels treballs és la realitat universitària, sota qualsevol perspectiva 

creadora. Presentar situacions quotidianes de la vida universitaris (estudis, vivències, 

relacions, treballs, espais....), mitjançant la creació de l’obra literària.  

4. La modalitat de creació literària és oberta (narrativa, lírica o dramàtica, o d’altres gèneres-

periodístic, assagístic o gràfic-). Els treballs podran combinar gèneres i incloure  elements 

artístics no verbals (grafismes, il·lustracions, fotografies, enregistraments…). Els treballs es 

presentaran per escrit, però podran adjuntar elements de presentació informàtica o 

electrònica.   

5. L’extensió dels treballs no  excedirà de les 4.000 paraules. El text haurà de tenir un cos de 

lletra de 12 punts y serà del tipus Arial.  

6. El termini de lliurament és el 28 de febrer de 2018. Els treballs, que es presentaran en 

format digital, han d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic  activitatsculturals@uao.es 

amb el nom complet de l’autor, telèfon, correu electrònic i l’itinerari que està cursant a la  

Universitat Abat Oliba CEU, o bé lliurar-se en el Servei d’Estudiants, despatx 2.15, incloent 

les mateixes dades. En l’assumpte hi ha de constar: XIII Premi de Literatura Abat Oliba 

CEU. 

7. Els treballs han de ser necessàriament originals i inèdits. 

8. Podrà ser causa de desqualificació automàtica la falta de cura en la presentació, la sintaxi i 

l’ortografia dels treballs presentats.   

9. Es concediran tres premis: 

• 1er premi dotat amb  300 €* 

• 2n  premi dotat amb  200 €* 

• 3er premi dotat amb  150 €* 

10. El jurat estarà format per una comissió d’experts de la  Universitat Abat Oliba CEU. El 

veredicte del jurat es publicarà a la web.  

11. El nom dels guanyadors es faran públics en un acte institucional que se celebrarà el dia 7 

de març dia de la celebració de la Diada de Sant Tomàs d’Aquino, a la Universitat Abat 

Oliba CEU. Els guanyadors es comprometen a assistir a la cerimònia del lliurament de 

premis.  

 

 



 

 

12. Els treball premiats es publicaran a la revista “Letras de Batalla”, revista literària de la UAO 

CEU. 

13. Qualsevol de les categories pot quedar deserta si es considera que les obres presentades 

no satisfan les exigències de qualitat mínimes, tant la literària com la lingüística i formal.  

14. La participació en aquest concurs  implica l’acceptació de la totalitat d’aquestes bases. En 

allò no previst, prevaldrà el criteri dels membres del jurat.  

 

 

 

S’aplicarà  la retenció  fiscal corresponent segons  la Llei 35/2006, article 75 del reglament 439/2007. 

 


