
Bases del concurs SANT JORDI CIENTÍFIC 2020 
 

La “IDIBAPS PhD Community”, amb el suport de l’IDIBAPS, organitza un concurs de relats curts i dibuix 
amb el títol “Sant Jordi científic 2020” amb l’objectiu de recopilar petits relats en format tuit i dibuixos 
relacionats amb la temàtica de Sant Jordi i la ciència. D’aquesta manera, es vol incentivar la participació 
de la comunitat científica en l’entorn IDIBAPS-Clínic en la celebració de la diada del Sant Jordi i 
relacionant-la amb la nostra àrea professional i de recerca biomèdica. 

Tant el relat com el dibuix guanyadors seran impresos en format de punt de llibre per a la seva distribució 
el proper dia de Sant Jordi, 23 d’abril del 2020. 

 

1. Condicions de participació: 
 Tenir una edat mínima de 18 anys. 
 Treballar en l’entorn de l’IDIBAPS i l’Hospital Clínic de Barcelona (s’inclou qualsevol 

tipus de treballador de l’IDIBAPS, Hospital Clínic de Barcelona, Facultat de Medicina UB-
Clínic, CELLEX, CSIC-Clínic, Hospital Clínic Maternitat). 

 El participant cedeix qualsevol tipus de dret sobre el dibuix i/o relat-tuit per a la seva 
futura difusió en xarxes socials per part de la IDIBAPS PhD Community i/o l’IDIBAPS en 
futures ocasions. 
 

2. Període de presentació de creacions artístiques   

El concurs restarà obert des de les 12:00 hores del 14 de febrer del 2020 fins les 23:59 hores del 15 de 
març del 2020. 

 

3. Dinàmica del concurs:  
3.1. Modalitat de dibuix: 

- La temàtica del dibuix s’ha d’adreçar a la diada de Sant Jordi i Ciència. 
- No s’accepten fotografies ni variants. 
- Els dibuixos poden ser tant plàstics com digitals. 
- El dibuix s’ha de fer arribar a l’organització mitjançant el correu electrònic 

PHDCOMMUNITY@idibaps.org amb les següents dades: 
 Concepte de l’e-mail: “Sant Jordi Científic 2019”. 
 Nom i cognoms. 
 Grup de recerca i/o àrea professional en l’entorn IDIBAPS-Clínic. 
 Títol i breu explicació del dibuix (1 línia) 

- En el cas dels dibuixos plàstics, s’haurà d’enviar una versió escanejada del mateix. 
3.2. Modalitat Relat-tuit: 

- La temàtica del relat-tuit s’ha d’adreçar a la diada de Sant Jordi i la ciència. 
- El relat-tuit ha d’ incloure el hashtag #StJordi2020PhDIdibaps. 
- Els participants podran publicar tants relats-tuit com vulguin. 
- Cal ser seguidor del compte de twitter de IDIBAPS PhD Community (@phd_idibaps). 

4. Contingut dels dibuixos i relats-tuit: 
a) Hauran de ser conformes amb la llei, la moral, els bons usos i respectuoses amb els drets 

humans. 
b) No poden danyar la sensibilitat de les persones o incitar a conductes violentes i/o 

discriminatòries de qualsevol tipus. 
c) Han de ser creacions personals i, per tant, totalment originals dels participants, sense que 

puguin ser considerades usurpacions intel·lectuals a tercers. 
d) La utilització de dades de tercers haurà de tenir el seu propi consentiment firmat. 
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Els organitzadors i el jurat es reserven la capacitat de desqualificar i expulsar del concurs 
qualsevol material que no vagi acord amb els punts anteriors d’aquesta secció. 

 

5. Priorització i selecció dels guanyadors: 
El concurs comptarà amb 2 fases: 

 Fase I: Entrega de les creacions artístiques i pre-selecció de les 5 millors de cada categoria 
mitjançant un jurat expert (avaluació del 16 al 22 de març 2020). 

 Fase II: Publicació a Facebook dels 5 dibuixos i a Twitter dels 5 tuïts seleccionats per jurat. El 
públic podrà votar la seva obra preferida (els vots acumulats als relats-tuït seleccionats 
previs a la valoració del jurat també seran comptabilitzats). Període de votació popular serà 
des del 23 de març de 2020 a les 12:00h fins al 29 de març de 2020 a les 23:59h.  
 

6. Jurat i selecció de guanyadors : 

Els membres del jurat seleccionaran els 5 treballs de més qualitat en ambdues modalitats, dibuix i 
relat-tuit, que seran publicats el dia 23 de març del 2020 mitjançant les xarxes socials de la IDIBAPS 
PhD Community. El dibuix i tuït guanyadors s’escolliran mitjançant una última ronda de votació a 
Facebook i Twitter respectivament.  

La “IDIBAPS PhD Community” es reserva el dret de designar una comissió interna per decidir en cas 
d’empat. 

 

7. Premis i entrega: 
Tant el dibuix com el relat-tuit guanyadors seran impresos en format punt de llibre per a regalar 
durant la diada de Sant Jordi, el 23 d’abril de 2020. Els premis per a l’obra guanyadora de cada 
categoria seran els següents: 
 Premi en la modalitat dibuix:         Val de compra en FNAC per valor de 100€ 
 Premi en la modalitat relat-tuit:    Val de compra en FNAC per valor de 100€ 
 
 
La data per a l’entrega dels premis es notificarà mitjançant les xarxes socials associades a l’IDIBAPS 

PhD Community, i tindrà lloc al dins l’acte institucional de Sant Jordi, que comptarà amb la participació 
de l’Hospital, l’IDIBAPS i la Facultat de Medicina i que es farà al paranimf de la facultat. 

 
 

Contacte amb la IDIBAPS PhD Community en cas de dubte: PHDCOMMUNITY@idibaps.org 

mailto:PHDCOMMUNITY@idibaps.org

