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Premi: Un viatge de cinc dies a Atenes per a dues persones

Termini: 12 de març de 2004

Lloc: Servei de Llengua Catalana (Gran Via de les Corts 

Catalanes, 585 -08071 Barcelona)

Servei de les comissions de dinamització lingüística dels 

diversos centres de la UB

Podeu consultar-ne les bases a www.ub.es/xdl/arrelats4.htm



Súnion!T’evocaré de lluny
amb un crit d’alegria,
tu i el teu sol lleial,
rei de la mar i del vent:
pel teu record, que em dreça, 
feliç de sal exaltada,
amb el teu marbre absolut,
noble i antic jo com ell.

Súnion. Elegia II.
Carles Riba

BASES
IV PREMI ARRELATS DE NARRATIVA BREU

La Xarxa de Dinamització Lingüística convoca aquest IV Premi Arrelats de narrativa breu, al qual

poden optar els contes escrits, en prosa i en llengua catalana, per l’alumnat de la Universitat de

Barcelona. En aquesta convocatòria, el tema dels relats són els viatges, reals o imaginaris.

Els contes han de tenir una extensió de cinc pàgines com a mínim i de deu com a màxim, meca-

nografiades a doble espai i a una sola cara. Els contes han de ser inèdits i no premiats en altres

concursos. Se n’han de presentar dues còpies, acompanyades d’un sobre tancat o plica. A fora del

sobre, s’hi ha d’escriure el títol del relat, IV Premi Arrelats, Servei de Llengua Catalana, i ha de

contenir el nom i cognoms de l’autor/a, el domicili, telèfon, l’adreça electrònica i la facultat a la

qual pertany.

Vinculat al tema del concurs, el premi d’aquesta convocatòria serà un viatge de cinc dies a Atenes

per a la persona guanyadora i un acompanyant. El Servei de Llengua Catalana de la Universitat

de Barcelona es compromet a publicar el conte guanyador en tots els suports possibles.

El premi es decidirà per votació d’un jurat integrat per professorat de la UB i escriptors de presti-

gi reconegut. La composició del jurat es farà pública abans de la data de concessió del premi. La

decisió del jurat serà inapel·lable i, si aquest ho decideix, el premi pot quedar desert.

El termini d’admissió d’originals acaba el 12 de març de 2004, a les 14 h. Els originals s’han de

lliurar al Servei de Llengua Catalana (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08071 Barcelona) o a

les seus de les comissions de dinamització lingüística de cada centre de la UB, amb la indicació

IV Premi Arrelats de narrativa breu. Els exemplars presentats no es retornaran als participants.

La participació en aquest certamen implica l’acceptació d’aquestes bases.

El premi serà atorgat durant els actes de la festivitat de Sant Jordi de 2004.

3

1

2

5

7

4

6


