
    

   SANT JORDI 2023 

BASES DEL CONCURS PERIODÍSTIC EL MUSELL 2023

L’Assoc. EL MUSELL convoca el concurs periodístic amb l’objectiu de 

promoure la conscienciació i el respecte als animals i al medi natural. 

 

PARTICIPANTS:  El concurs està obert a tothom i la inscripció és de 5€.  

Forma de pagament: 

• Transferència bancaria.  Titular: ASSOCIACIÓ EL MUSELL 

            CAIXA D'ENGINYERS: ES84 3025 0002 4314 3338 9212 

• BIZUM dins de la secció fer un donatiu ONGs al codi 03127 

• Efectiu al CENTRE de RECURSOS de la Plaça Cívica 

            Campus UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)  

            https://elmusell.com/about/contacte/ 

En cas de Transferència o Bizum, si us plau, poseu com a referència 

CONCURS i el vostre nom, i envieu el comprovant a elmusell@yahoo.es 

 

TEMÀTICA: Ha d’ésser un article d’opinió sobre l’ètica animal i/o el 

medi ambient. 

 

OBRES: Cada participant podrà presentar un sol escrit en català o castellà. 

Haurà d’ésser escrit a ordinador, amb una extensió d’entre 500 i 

800 paraules, incloure un títol i estar signat per l’autor. Caldrà respectar el 

següent format: Lletra Arial, mida 12 i interlineat 1,5. 

 

LLIURAMENT: L’últim dia d’entrega és el 16 d’abril a les 23:59 h 

mitjançant l’adreça de correu electrònic elmusell@yahoo.es A l’assumpte 

del correu cal indicar «Concurs Literari». És imprescindible enviar-ho en 

format PDF i fer constar al missatge el nom del participant.  

JURAT: La resolució del concurs anirà a càrrec de la junta de l’Assoc. EL 

MUSELL. Aquest podrà declarar desert el premi i estarà facultat per 

resoldre qualsevol dubte no previst en aquestes bases.  

PREMIS: Tots els participants obtindran la Bossa de la UAB i 3 llibres, a 

escollir, de segona mà. 

La millor obra obtindrà: 

1. Un val de regal valorat en 50€ per gastar a l’ABACUS. 

2. La samarreta de l’Assoc. EL MUSELL (100% cotó orgànic, 

etiqueta FAIR WARE, tinta tèxtil de base aigua). 

LLIURAMENT DE PREMIS: Es notificarà al guanyador per missatge 

privat. Els premis es podran recollir a la Fira de Col·lectius (dijous 20 Abril, 

de 12 a 16h) que es realitzarà la setmana de St. Jordi a la Plaça Cívica de 

la UAB.  

 

DRETS D’AUTOR: Els participants declaren sota la seva responsabilitat 

ser els autors de les obres presentades, essent responsables directes dels 

danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions de tercers autors 

per infracció dels drets de conformitat de la normativa vigent en aquesta 

matèria, exonerant a l’Assoc. EL MUSELL de qualsevol reclamació o 

indemnització en aquest sentit. Tots els autors són lliures de publicar la 

seva obra on vulguin un cop finalitzat el concurs. Les obres presentades al 

concurs podran ser utilitzades per l’Associació en qualsevol de les seves 

activitats o campanyes. La presentació d’una obra implica l’acceptació 

íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. 
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