
Pot participar en el concurs qualsevol estudiant 
de la Universitat Jaume I.

El text ha d’estar escrit en català, ha de ser original 
i inèdit i no ha d’haver rebut prèviament cap premi 
o accèssit en un altre concurs, certamen nacional 
o internacional. El tema del text redactat és lliure. 

El text ha d’ocupar una pàgina, a doble espai. Ha 
de presentar-se per correu electrònic a l’adreça 
fundaciocolon@uji.es amb les dades personals 
de l’autor (nom i cognoms, DNI, telèfon, correu 
electrònic). 

Els autors poden presentar fins a dos textos amb 
frases fetes.

El termini de presentació dels textos finalitza el 
dia 15 de desembre de 2022 a les 24 hores. No 
s’admetrà a concurs cap text enviat fora de termi-
ni o que no complisca les condicions expressades 
a les presents bases.
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Per sol·licitar qualsevol classe d’informació cal 
dirigir-se a la Fundació Germà Colón, despatx 
TI2031SD (ESTCE) de la Universitat Jaume I (te-
lèfon 964 729 070, els dimarts i dijous d’11 a 13 ho-
res, o per correu electrònic fundaciocolon@uji.es).

Dels textos presentats, un jurat en seleccionarà 
un primer premi i dos accèssits, que es publica-
ran en la pàgina de la Fundació Germà Colón. El 
primer premiat estarà dotat amb 200 euros, 150 
euros el segon i 100 euros el tercer. El premi podrà 
ser declarat desert. L’acte de lliurament dels pre-
mis es celebrarà el mes de gener de 2023, a la Sala 
de Graus Germà Colón HC0114FR de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials i serà oportunament 
comunicat pels mitjos de comunicació de l´UJI.

Els participants responen, davant la Fundació 
Germà Colón Domènech, de l’autoria i originalitat 
del text assumint la total responsabilitat, i eximint 
la Fundació Germà Colón Domènech enfront de 
qualsevol reclamació que pogueren efectuar ter-
ceres persones.

frase feta f. LING. Expressió estereotipada d’ús corrent 
en la llengua, el significat de la qual no es pot deduir no-
més a partir del significat recte dels seus components. 
(Acadèmia Valenciana de la Llengua).

Exemple:
«Tindre la cara de prunes agres»
«He dit que és una porqueria de sopa i ho torno a re-
petir. O em doneu una altra cosa o no sopo. Vosaltres 
mateixos-. I mirava el seu pare amb cara de prunes 
agres.» (del llibre de Estrella Ramón, Rebigotis).
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