
DOTACIÓ DE PREMIS: UN PRIMER PREMI DE 700€, UN SEGON PREMI 

DE 500€, UN TERCER PREMI DE 400€, UN ACCÈSSIT DE 250€ I UN 

ACCÈSSIT EXTRA DE 250€ EN CAS D'UN GRAN NOMBRE DE 

FINALISTES. Qualsevol premi podrà ser declarat desert. El veredicte és 

irrevocable.

PREMIS

L'assaig podrà estar escrit en català o en castellà.

La inscripció es farà oficial omplint un formulari que trobareu a 

www.saforuab.info i enviant-lo escanejat a cbcat.uni@gmail.com. La 

data màxima  per omplir aquest formulari és el divendres anterior a 

Setmana Santa - 3 d'abril de 2020-. 

Per a recollir el premi s'ha d'assistir a l'entrega de premis, en cas que els 

premiats resideixin a Catalunya. Pels premiats de fora de Catalunya 

s'informarà per correu electrònic posteriorment al veredicte; però si el 

premiat fa l'esforç de venir a l'acte de veredicte i entrega de premis se li 

ofereix  com un premi pernoctar aquella nit a Montserrat i conviure un 

dia amb la comunitat de monjos benedictins.  

L'acte de veredicte i entrega de premis tindrà lloc la segona quinzena 

de maig de 2020. (s'informarà del dia i l'indret exacte de l'acte als 

inscrits).  

Els interessats han d'enviar un e-mail de preinscripció al concurs amb el 

nom complet a l'adreça de correu cbcat.uni@gmail.com, en el que 

hauran de fer constar els estudis que estan cursant i la universitat. En cas 

de grup, s'ha d'enviar un únic correu en el que constaran les dades de 

tots els components i en el que s'indicarà un representant. 

El termini de presentació del treball serà el diumenge 3 de maig de 

2020.

Per a presentar-s'hi s'ha de ser estudiant universitari de qualsevol cicle. 

No poden estudiants de teologia o ciències religioses.   

Opcionalment, es demana un petit apèndix del treball en què es proposi 

un cas pràctic per a poder-lo aplicar en un hipotètic debat sobre la     

influència de la Bíblia en el coneixement actual a nivell de batxillerat o 

cicle superior. El tribunal ho tindrà en compte en el seu veredicte.  

(text extret de les bases del concurs. Consultar les bases a www.saforuab.info o 

escanejant el codi BIDI del cartell)

Es tracta de buscar a la Bíblia textos on Déu proposa un futur com a 

conseqüència d'unes actituds, valors i principis, aplicant-los a  la branca 

de coneixement (ciències socials, ciències humanes, ciències 

experimentals i tecnològiques, ciències de la salut...) al qual pertany el 

Grau, Postgrau, Màster o Doctorat que s'està cursant. A més, el  treball, 

pot donar peu també a qüestionar-se el fet de si en l'elecció dels estudis 

universitaris que hom està cursant, ha tingut la influència directa o 

indirecta d'un sentit  de la vida arrelat a la Bíblia. 

#XXCONCURSBIBLIC
Déu ho renova tot, un futur amb esperança!
"Mestre, quina cosa bona haig de fer per a obtenir la vida eterna?"

DE CATALUNYA
PER A UNIVERSITARIS

 (Mt 19, 16)

Data límit
inscripció

03.04.2020 Data límit
presentació treball

03.05.2020

+info a: cbcat.uni@gmail.com

Bases completes a:

www.saforuab.info
o escanejant el codi BIDI

organitza:

25 +4 www.concursbiblic.com

@s_saforuab

@saforuab

L’entrega de premis es posposa a l’octubre,  dins 
d'un acte del 30è aniversari del SAFOR UAB
(data a determinar en funció de la situació 
sanitària)

Qui ja l’hagi entregat se li ofereix la oportunitat de 
revisar-lo i entregar-lo de nou. 

pel Covid-19, s’admeten treballs fins el 15 de 
setembre de 2020 (en cas de haver acabat la 
universitat, s'admet com a universitari del curs 
19-20).

Com a mida excepcional a la situació provocada

PRORROGAT

01.09.2020

15.09.2020

curs 19-20


