XIX CONCURS BÍBLIC DE CATALUNYA PER A UNIVERSITARIS (AMB SAFOR UAB)
DEFINICIÓ
Des de fa 19 anys, amb la voluntat d’ajudar als universitaris a descobrir i a enamorar-se de la Font de vida que es troba a la Bíblia, existeix el
Concurs Bíblic de Catalunya per a universitaris. Per a fer-ho possible, el SAFOR UAB —Servei d’Assistència i Formació Religioses a la Universitat
Autònoma de Barcelona (servei conjunt del Bisbat de Terrassa i de la UAB)— es fa càrrec per setè any de la promoció del Concurs Bíblic en totes
les realitats d’àmbit universitari, ja que una de les seves finalitats és la formació, a més d’altres com és atendre allò que fa referència a l’àmbit
espiritual, entre d’altres.
Pot participar en el Concurs Bíblic de Catalunya per a universitaris l’alumnat d’ universitats catalanes i, per extensió, les de la resta de l’Estat.
0. EL LEMA
La “Federació de Cristians de Catalunya -grup Avant de Terrassa”, creadora del Concurs Bíblic, proposa un lema comú per a totes les
categories del concurs. El de la present edició adaptat a nivell universitari és Déu a la universitat: arrels bíbliques i branques de
coneixement . L’objectiu d’aquest lema és ajudar-nos a pensar la influència bíblica a la cultura que vivim i en la branca d’estudis
escollits.
1.

CONDICIONS GENERALS

1.1 Es tracta, d’una banda, de buscar a la Bíblia la seva influència dins 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 la tradició judeo-cristiana manifesta als textos bíblics. 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.
Per a facilitar el marc bíblic i centrar el tema, es proposen a tall d’exemple uns textos referents a la relació entre el coneixement i Déu , tot i
que s’ha de fer referència a d’altres (forma de citar en català segons la Bíblia Catalana Interconfessional). Arquitectura: Gn. 6, 13-16; Ex. 26,
1-37; Dt. 22, 8; Jb. 38, 4-7 / Artesania: Ex. 35, 30-35; Is. 64, 7 / Origen de la saviesa: Pr. 2, 1-6; 1Re. 3, 1-14; Jb. 28, 20-28; 1Cor. 12, 4-11 /
Medicina: Ez. 37;1Tm. 4, 8; Ez. 47, 12; Pr. 17, 22 / Filologia: Ex. 4, 10-12; Gn. 11,1-9 / Dret: Dt. 5, 7-22; Dt. 16, 18-20 / Medi ambient: Jb.
37, 5-16; Jb. 36, 27-28 / Enginyeria: Gn 6, 13-16
1.1 Per a presentar-s’hi s’ha de ser estudiant universitari de qualsevol cicle. No poden estudiants de teologia o ciències religioses.
1.2 El treball s’haurà de presentar en forma d’assaig.
1.3 El treball es podrà fer de manera individual o en grup, amb un màxim de 3 participants. Haurà de tenir una extensió mínima de 15
pàgines DIN-A4 a una cara, lletra Arial 11, interlineat de 1,5 i marges de 2cm, i un màxim de 50 pàgines.
1.4 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 el 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.
1.5 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 12 d’abril de 2019.
1.6 El termini de presentació del treball serà el diumenge 5 de maig de 2019,. L’arxiu s’ha d’enviar en format PDF a cbcat.uni@gmail.com.
També s’han de fer arribar tres còpies impreses per correu ordinari a l’adreça: CONCURS BÍBLIC- SAFOR UAB R/113 Edifici d’estudiants
UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra).
1.7 L’assaig podrà estar escrit en català o en castellà.
2. EL COMITÈ DE SELECCIÓ I EL JURAT
2.1 Es valoraran l’originalitat i la bona argumentació en l’estudi.
2.2 Es valoraran, especialment, els treballs en grup: de classe, acadèmics, de reflexió, entre altres. El jurat que valorarà i discernirà els
premis està format com a mínim per tres biblistes.
2.3 L’acte de veredicte i entrega de premis tindrà lloc la segona quinzena de maig de 2019. (s’informarà del dia i l’indret exacte de l’acte als
inscrits).
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 fóra 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 aquella nit com un premi pernoctar a Montserrat i conviure un dia amb la comunitat de monjos
benedictins.
PREMIS
2.4 La dotació dels premis serà la següent: 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.
2.5 Qualsevol premi podrà ser declarat desert. El veredicte és irrevocable.
3. QÜESTIONS GENERALS
3.1 Per a descarregar les bases i el cartell consultar www.saforuab.info o a l’adreça de twitter @s_saforuab. Per qualsevol dubte, enviar un
correu a cbcat.uni@gmail.com
3.2 Els treballs no es retornaran. Passaran a formar part d’un arxiu amb seu a la FCC-grup Avant, amb el compromís de no exhibir-los
comercialment.
3.3 La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

