ASTER, Agrupació Astronòmica de Barcelona
Viladomat 291, 6è 1ª, 08029- Barcelona
Tel. 934514488 - www.aster.cat - despatx@aster.cat - NIF: G58542994

Concurs de Relats d’Astronomia
Memorial Ramon Rubio
Objectiu
Amb l’objectiu de fomentar l’activitat literària dins d’ASTER, Agrupació Astronòmica de
Barcelona, es convoca el Concurs de Relats d’Astronomia, enguany en memòria d’en Ramon
Rubio.
Convoca
ASTER, Agrupació Astronòmica de Barcelona.
Destinataris
Totes les persones sòcies i no sòcies interessades en l’astronomia.
Participació
El text ha de tractar, de manera oberta i lliure, sobre el tema proposat (des d’un punt de vista
científic, reflexió personal, lúdic, fantàstic, etc.). S’estableix una única categoria:
• Temàtica astronòmica realista o de ficció.
Extensió
L’extensió màxima és de 5.000 paraules.
Pot ser en català o en castellà.
Requisits i presentació dels treballs
• Els treballs han de ser inèdits, de producció propia i no haver estat premiats en altres
concursos.
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• S'escriurà amb tipus de lletra de text Arial, en cos de 12 punts i marges normals (2,5
cm superior i inferior i 3 cm esquerra i dreta).
•

S’admet només un únic treball per participant.

• Cal enviar el relat en format PDF i enviar-lo a activitats@aster.cat tot indicant el títol i el
pseudònim.
• Cal enviar també un segon correu amb el títol i pseudònim a la capçalera i les dades
personals al cos del missatge.
• Els noms dels autors/res es mantindran en secret.
• El nom del guanyador/a i dels possibles accèssits es publicaran una setmana abans
del sopar de Nadal (ambdues dates a confirmar).
• Un jurat format per sòcies/is i escriptores/rs valorarà les obres.
• El jurat pot decidir que el concurs quedi desert.
• El jurat pot atorgar un o més d’un accèssit.
• Cap membre del jurat pot participar-hi.
• L’organització podrà introduir les modificacions convenients pel bon desenvolupament
del concurs i resoldrà totes les qüestions que puguin sorgir pel que es refereix a la
interpretació d'aquestes bases.
Termini de presentació
Fins al 15 de novembre de 2021
Entrega del premi
Durant el sopar de Nadal (dins la primera quinzena de desembre d’enguany).
❖

Premi
✓ El relat guanyador i els possibles accèssits es faran públics una setmana abans
del sopar de Nadal.
✓ S’atorgarà un premi per al relat guanyador a triar entre els següents:
▪

Un “Sopar amb estrelles” per a dues persones a l’Observatori Fabra.

▪

Un val de 150€ a la botiga Còsmik, experts en astronomia i microscòpia.
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✓ En cas de que el guanyador/a no sigui soci, també podrà triar:
▪

Una quota anual de soci a ASTER, Agrupació Astronòmica de
Barcelona.

✓ Es donarà un diploma acreditatiu al guanyador i possibles accèssits.
✓ Publicació del relat premiat i dels possibles accèssits al Butlletí d’ASTER del
quart trimestre de 2021.

Jurat

El jurat està format per:
Josep Bordes, president d’ASTER .
Jordi de Manuel, doctor en biologia, mestre i escriptor.
Jaume Roca, vice-president d’ASTER.
Josep Mora, soci d’ASTER.
Maria del Mar López, escriptora i sòcia d’ASTER.
Josep Marsellès, soci d’ASTER.

Valoració

De les obres participants el jurat valorarà:
• Originalitat de la trama.
• Correcció lingüística i estil.
• Temàtica i relació amb l’astronomia.

Tractament de les dades personals

Les dades facilitades pels participants seran tractades tenint en compte la llei de protecció de
dades i es faran servir únicament amb la finalitat d’organitzar i gestionar el Concurs de Relats
d’Astronomia promogut per ASTER.
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Garantia

Els autors garanteixen que el treball que presenten és original, que són els legítims titulars
de tots els drets inherents i que el treball no vulnera els drets de tercers. El comitè
organitzador no es fa responsable dels perjudicis que pugui comportar l’incompliment de
l’anterior garantia i pot exercitar les accions legals oportunes amb vista a reparar els danys i
perjudicis que se’n derivin.

Organització
Grup d’activitats d’ASTER.

Més informació
Grup d’activitats d’ASTER a l’adreça activitats@aster.cat

Convoca

ASTER, Agrupació Astronòmica de Barcelona.

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la
conformitat amb les decisions del jurat i de l’organització.
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