Premi anual “Lluís Santaló” de Narrativa Científica - 2018
La Càtedra Lluís Santaló d’Aplicacions de la Matemàtica de la Universitat de
Girona convoca el Premi literari “Lluís Santaló” de Narrativa Científica per a obres
de narrativa breu, de temàtica lliure i relacionada de manera més o menys directa
amb el món de la matemàtica o de la ciència en general.

Bases
1. OBRES
S’admeten obres de ficció de qualsevol gènere narratiu (drama, fantàstic,
comèdia, ciència-ficció, etcètera), sempre que l’argument, els personatges o els
continguts tinguin certes vinculacions amb la matemàtica o amb qualsevol altra
branca del coneixement científic. S’exclou explícitament l’assaig de caràcter
tècnic o bé (exclusivament) divulgador. El jurat valorarà la qualitat literària dels
originals, la seva correcció formal i estilística i la imbricació de la ficció amb el
pensament o els continguts de caràcter científic. Hauran de ser originals i inèdits,
i no hauran d’haver estat premiats en cap altre concurs. Cada autor pot presentar
només un treball, i en només una de les dues modalitats. No podrà optar a premi
cap dels guanyadors de les anteriors tres edicions.
2. MODALITATS
Modalitat A: oberta a qualsevol persona.
Modalitat B: oberta a estudiants 2n de Batxillerat (curs 2018/19) que tinguin la
intenció de cursar estudis a la Universitat de Girona.
3. FORMAT, EXTENSIÓ I PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
No hi ha extensió mínima ni màxima, tot i que es recomana que els originals, que
han d’estar escrits en català, a doble espai i amb lletra de mida 12, no excedeixin
els 15 fulls. Cal adjuntar un arxiu en format pdf en un correu electrònic amb
l’assumpte “Premi literari Lluís Santaló”, adreçat a dir.cls@udg.edu. L’arxiu
contindrà el títol i el relat, però no el nom de l’autor. S’inclouran al cos del correu
el nom i cognoms de l’autor, DNI, adreça postal, telèfon, títol de l’obra, modalitat
(A o B) a la qual es presenta, i, per a la Modalitat B, nom i adreça postal del centre
educatiu on l’autor cursa el Batxillerat. El termini de recepció d’originals expira
el dia 15 de novembre de 2018.
D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, les dades del sol·licitant s'utilitzaran per gestionar
el concurs i no seran comunicades o cedides sense el seu consentiment previ,
excepte en els casos previstos legalment.
La Universitat entén que el sol·licitant autoritza el tractament de les seves dades
amb aquesta finalitat. En qualsevol moment, el sol·licitant podrà exercir els seus
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Secretaria
General de la Universitat de Girona, Plaça Sant Domènec 3, 17071 Girona.

4. PREMIS I RESOLUCIÓ
Modalitat A: dotació econòmica de 450 euros
Modalitat B: dotació econòmica de 350 euros que es transferiran a l’autor un cop
hagi formalitzat la seva matrícula en el primer curs de qualsevol dels graus de la
Universitat de Girona, sempre que la matriculació es faci efectiva en el curs
acadèmic 2019/2020.
Els premis estaran subjectes a la normativa vigent de l’Impost de la Renda de les
Persones Físiques.
El veredicte es comunicarà als concursants dins la primera quinzena del mes
de gener de 2019.
5. JURAT
David Juher (director de la Càtedra Lluís Santaló), Josep Daunis i Miquel Feixas
(membres del consell assessor de la Càtedra), Carles Barceló (director honorífic).
El jurat podrà declarar el premi desert en una o ambdues modalitats. El veredicte
serà inapel·lable. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons
el criteri del Jurat.
6. El fet de concursar implica l’acceptació total d’aquestes bases i l’autorització a la
Universitat de Girona per a la reproducció i difusió dels treballs presentats dins de
l’àmbit de publicitat del propi premi. Les persones que hi participen garanteixen
l’autoria i l’originalitat de les seves obres i assumeixen qualsevol responsabilitat
que se’n pugui derivar, tot eximint-ne a la Universitat de Girona.
7. COSTOS
El cost d’aquesta convocatòria és de 800 euros que aniran a càrrec de la unitat de
despesa 34.05.000 i aplicació pressupostària 226.21.

