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ASOCIACION DE QUIMICOS E INGENIEROS DEL 
INSTITUTO QUIMICO DE SARRIA 

5a EDICIÓ DEL CERTAMEN LITERARI DE SANT ALBERT 
2013 

 

L’Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià 
convoca la cinquena edició del Certamen Literari de Sant Albert, un 
premi obert a tots els Associats, amb la intenció de potenciar la creació 
d’obres literàries que tractin la ciència amb imaginació i valor científic.  

Bases del concurs 

Primera. Participants 
Podran presentar-se com a participants tots els Associats, fills i néts d’Associats. Els textos 
podran ser redactats per més d’un autor (el pare/mare i el fill/a, germans, etc.), sempre i quan 
un d’ells sigui membre de l’AIQS. 

Cada autor podrà presentar com a màxim dos treballs, un a cadascuna de les categories. 

No podran participar en aquesta edició del Certamen els membres de la junta directiva de 
l’Associació ni els membres del jurat. 

La presentació d’obres a aquest certamen suposa l’acceptació de les bases per part dels 
autors. 

Segona. Temàtica 
Tenint en compte que Sant Albert va ser una autoritat en física, matemàtiques, biologia, 
geologia i astronomia, entre d’altres, l’edició d’enguany tindrà com a temàtica la ciència, 
incloent totes les disciplines de la química i les enginyeries. 

Tercera. Categories 
El certamen preveu dues categories: 

- Conte infantil: contes per a nens fins a 12 anys. Tindran una longitud màxima de 
1.500 paraules i podran anar acompanyats de dibuixos originals. 

- Relat curt: relats per a majors de 12 anys, amb una longitud màxima de 
2.000 paraules. 

Els textos podran ser redactats tant en català com en castellà. 

Quarta. Presentació de textos i terminis 
Els textos hauran de ser originals i inèdits. S’hauran d’identificar amb un títol, un pseudònim i 
la categoria en la qual participen. 
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En el cos del correu electrònic o en un sobre adjunt s’hauran d’indicar les dades personals dels 
autors (nom i cognoms, número d’Associat i relació de parentesc en cas d’haver-hi més d’un 
autor). Només la secretaria de l’AIQS coneixerà el nom real dels autors. 

Els treballs s’hauran de fer arribar a la secretaria de l’AIQS en suport informàtic (com a 
documents adjunts a un correu electrònic, en format Word o PDF) o en paper a l’adreça 
següent: 

- Correu electrònic: aiqs@aiqs.es 
- Correu postal o lliurament personal:  

AIQS – Secretaria 
Via Augusta 380 
08017 Barcelona 

El termini de presentació dels textos originals finalitzarà el 8 de novembre de 2013. 

Cinquena. Jurat i selecció 
El jurat es farà públic en el moment del lliurament dels premis i estarà format per tres 
membres de la junta directiva i l’escriptora Maria Carme Roca, que el presidirà. Amb més 
d’una quarantena de llibres publicats, Maria Carme Roca ha rebut premis com el premi 
Joaquim Ruyra de literatura juvenil (2012), el premi literari ciutat d’Alzira per a narrativa 
juvenil (2009), el Nèstor Luján de novel·la històrica (2006) o el premi Barcanova de literatura 
infantil i juvenil (2005). 
El jurat valorarà tant la qualitat de l’obra com l’encert en l’elecció de la categoria i el contingut 
científic.  
El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho considera. La decisió del jurat serà 
inapel·lable. 

Sisena. Premis 
El premi del Certamen literari de Sant Albert s’atorgarà a la millor obra per a cadascuna de les 
dues categories. Els guanyadors es faran públics i rebran el premi el dia de l’Assemblea General 
Ordinària, divendres 22 de novembre de 2013. 
El premi consistirà en un diploma acreditatiu i la publicació del text i la foto dels autors a l’AIQS 
News. Els guanyadors seran invitats a formar part del jurat avaluador a la següent edició del 
certamen.  

Setena. Més informació 
Per a més informació, els participants poden posar-se en contacte amb la secretaria de 
l’Associació al telèfon 93.267.20.12 o al correu electrònic aiqs@aiqs.es.  
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