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«LLETRES AMB MOLTA QUÍMICA» 

CONCURS DE MICRORELATS EN UN TUIT 

 

Bases del concurs 

 
1. Objecte 

Amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la recuperació dels estudis de Lletres i 
Química a Tarragona, les facultats de Lletres i Química de la Universitat Rovira i Virgili 
organitzen un concurs de microrelats sota el lema «Lletres amb molta química». Els 
textos presentats hauran de respectar els valors que tenen com a referents la Universitat 
i ambdues facultats: la solidaritat, la cooperació, l’equitat de gènere i el respecte a les 
persones. 

2. Qui hi pot participar? 

El concurs és obert a tota la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili 
(estudiants, PAS, PDI, Alumni URV, col·lectiu Iubilo, etc.). 

3. Presentació i difusió dels microrelats 

Els microrelats, que han de tenir una extensió màxima d’un tuit (280 caràcters), s’hauran 
de compartir a les xarxes mitjançant Twitter, acompanyats de l’etiqueta #Relat50URV, 
sense perjudici d’altres etiquetes que l’autor o autora del microrelat vulgui incloure. Per 
tal de recollir-los i difondre’ls, tots els microrelats es repiularan des dels comptes de 
Twitter de les facultats de Lletres (@lletresURV) i Química (@quimicaURV) de la URV. 

El concurs de microrelats començarà el dia 15 de febrer de 2022 i acabarà a les 23:59 
hores del 31 de març de 2022. A partir d’aquesta data, els microrelats que es publiquin, 
tot i que incorporin l’etiqueta esmentada, no s’acceptaran a concurs. 

La temàtica dels microrelats serà lliure, però haurà de respondre d’alguna manera al 
lema del concurs: «Lletres amb molta química». 

Cada autor o autora podrà participar al concurs amb un màxim de 3 microrelats. En cas 
que es superi aquest número, es consideraran únicament els tres primers microrelats 
compartits amb l’etiqueta #Relat50URV. 
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Les llengües que es podran emprar en l’elaboració dels microrelats són el català i el 
castellà. 

Els textos han de ser originals i inèdits en tots els mitjans (en paper, blogs, publicacions 
electròniques, en xarxa, etc.) i no poden haver estat premiats en cap altre certamen. Els 
microrelats que no compleixin aquesta condició fins a la resolució del concurs seran 
desqualificats. L’autor o autora ha de garantir que el text presentat és de la seva 
exclusiva autoria. 

4. Valoració i premis 

Un jurat expert s’encarregarà de resoldre el concurs valorant, entre d’altres aspectes, 
l’originalitat, la claredat i correcció del text i la seva adequació al lema «Lletres amb 
molta química». 

El concurs premiarà els tres millors microrelats, escollits pel jurat (premi del jurat), i el 
microrelat que aconsegueixi més vots (M’agrada) per part del públic (premi del públic). 
Per al premi del públic, es tindran en compte els M’agrada que tingui cada microrelat 
des de l’obertura del termini, el dia 15 de febrer de 2022, fins a les 23:59 hores del 31 
de març de 2022. 

El concurs està dotat amb 450 euros, que es distribuiran de la manera següent: 

• 150 euros, per al microrelat guanyador 
• 100 euros, per al segon microrelat millor valorat 
• 50 euros, per al tercer microrelat millor valorat 
• 150 euros, per al microrelat que aconsegueixi més M’agrada per part del públic 

En cas que el premi del públic coincideixi amb el del jurat, el premi del públic s’atorgarà 
al segon microrelat més votat per part del públic. 

L’organització i el jurat del concurs es reserven el dret de declarar els premis deserts. 

Un cop decidits els guanyadors, atès que alguns comptes de Twitter no mostren el nom 
real de la persona, l’organització es posarà en contacte amb ells per tal que s’identifiquin 
i es pugui comprovar que formen part de la comunitat URV. 

Els premis es donaran a conèixer durant la setmana del 25 al 28 d’abril, coincidint amb 
la celebració de la Festa Major de la Facultat de Lletres de la URV. 

5. Propietat intel·lectual i industrial 

Les facultats de Lletres i Química de la Universitat Rovira i Virgili faran una àmplia difusió 
del concurs. No hi haurà cap contraprestació econòmica, més enllà dels premis detallats 
al punt anterior. 

Els autors o autores conservaran la propietat intel·lectual i els drets d’explotació del text 
presentat. De la mateixa manera, la URV farà difusió tant dels microrelats guanyadors 
com de tots aquells que cregui oportuns. 
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Els microrelats presentats podran ser utilitzats per la Universitat sense finalitats 
lucratives, tant en productes de comunicació (diari digital, revista, web, etc.) com en 
materials de presentació o promoció de la institució (catàlegs, exposicions, 
presentacions, etc.). 

6. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació 

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases. 
Qualsevol dubte sobre la interpretació o qualsevol incidència que es pugui produir 
durant el període de vigència de la convocatòria l’ha de resoldre el jurat, les decisions 
del qual són inapel·lables. 

En tot el que no preveuen aquestes bases, s'aplicaran els preceptes continguts a la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i a la Llei 39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

Per resoldre qualsevol dubte sobre el concurs, cal adreçar-se a l’adreça electrònica 
somdelletres@urv.cat. 


