
   

 
 

DON QVIXOT AVUI · 2017 
 

CONCURS DE VINYETES DEL QVIXOT 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

1. Objecte 

Amb motiu de la commemoració del IV Centenari de la mort de Cervantes, sota el títol Don Qvixot 

Avui, el Departament de Filologies Romàniques i la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili 

vam convocar l’any passat, per primera vegada, el Concurs de Vinyetes del Qvixot, en el marc de les 

activitats de promoció del grau de Llengua i Literatura Hispàniques. 

Enguany, engeguem la segona edició, amb l’ànim que obtingui tan bona resposta entre el professorat 

i l’alumnat de batxillerat com la primera. 

2. Requisits per participar-hi 

Pot participar-hi tot l’estudiantat matriculat durant el curs 2017-2018 de primer o de segon de 

batxillerat en qualsevol centre d’ensenyament secundari de les comarques de Tarragona. 

La participació és individual. 

3. Característiques dels treballs 

Els treballs poden estar fets amb qualsevol tècnica artística (dibuix, gravat, tinta, retoladors, llapis de 

colors, pastel, aquarel·la, pintura acrílica, pintura a l’oli, collage, tècniques digitals...), sempre que 

compleixin els requisits de presentació. 

Les propostes, que poden ser serioses o humorístiques, acompanyades de text o no, han de presentar 

el Qvixot com a referència per a fer una reinterpretació de l’obra cervantina en clau contemporània 

que faci palesa la seva pervivència i universalitat. 

Els concursants han de poder garantir que les seves obres són originals i inèdites, que en són els autors 

legítims i, per tant, en tenen tots els drets, així com que no vulneren els drets de terceres persones. La 

Universitat Rovira i Virgili no es fa responsable dels perjudicis que pugui comportar l’incompliment 

d’aquests requisits, i es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que consideri oportunes, si es 

produeix un conflicte per aquest motiu. 

No hi ha límit de propostes per participant, si bé cada obra s’ha de presentar per separat i amb 

pseudònims diferents. 

4. Presentació de les propostes 

Les propostes s’han de presentar en suport cartró ploma de 3 mm de gruix, mida DIN A3, amb un 

pseudònim al revers, dins d’un sobre de bombolles que ha de contenir també, en una plica amb el 

pseudònim a la solapa, les dades personals (noms i cognoms, DNI, adreça electrònica i mòbil de 

contacte, nivell i centre acadèmic). 

 



5. Termini i lloc de presentació 

Els treballs es lliuraran del dilluns 11 al dijous 14 de desembre del 2017, de 12:00 a 18:00 h, al Campus 

Catalunya de la URV (Tarragona, avinguda de Catalunya, número 35, edifici D2, despatx 1.28). A la 

persona que faci el lliurament (que no cal que sigui l’autora) se li estendrà un rebut, amb el qual es 

podrà recollir l’obra no premiada un cop finalitzat el procés. 

6. Jurat i selecció del treball guanyador 

El jurat estarà integrat per tres persones: el Degà de la Facultat de Lletres o persona en qui delegui, la 

Directora del Departament de Filologies Romàniques o persona en qui delegui, i la Coordinadora del 

CRAI del Campus Catalunya o persona en qui delegui. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el divendres 15 de desembre. El lliurament dels 

premis tindrà lloc a la Sala de Graus del Campus Catalunya el 20 de desembre. Les obres guanyadores 

romandran exposades durant el període de Nadal al CRAI del Campus Catalunya. 

El concurs o qualsevol dels seus premis poden quedar deserts. 

7. Premis 

Els premis consisteixen en dispositius electrònics adequats per a l’estudi i l’aprenentatge. El jurat 

atorgarà: 

 Un primer premi  

 Dos segons premis  

 Tres tercers premis  

8. Normes de control i seguretat 

La URV es reserva la facultat de prendre les mesures necessàries per evitar conductes fraudulentes. El 

jurat pot excloure les propostes que no consideri adequades. 

9. Propietat intel·lectual i industrial 

La URV farà difusió de les propostes guanyadores. 

Les obres premiades podran ser utilitzades per la Universitat sense fins lucratius, tant en els productes 

de comunicació com en materials de promoció de la institució, sense cap més contraprestació per als 

autors que els premis rebuts i el reconeixement de l’autoria. 

10. Protecció de dades 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 

les dades dels concursants seran incorporades a un fitxer amb finalitats relacionades amb la 

convocatòria. Els concursants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a 

l’adreça electrònica promocio.hispaniques@urv.cat. 

11. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació 

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre 

la interpretació o qualsevol incidència que es pugui produir durant tot el període de vigència d’aquesta 

convocatòria, els resoldrà el jurat. 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'apliquen 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 la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

Per resoldre qualsevol dubte sobre el concurs, podeu adreçar-vos a promocio.hispaniques@urv.cat. 
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