
Concurs Literari d’Articles de Psicologia Lluís Maruny

 

 

La Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
convoca el XXXIIIè Concurs literari d’articles de psicologia Lluís Maruny. 

1. Podran participar-hi: 

1.1 Psicòlegs i psicòlogues col·legiats al Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya. 

1.2 Estudiants de Grau de psicologia de totes les universitats amb seu a 
Catalunya. 

1.3 Precol·legiats/des del COPC (en les condicions especificades per la 
precol·legiació al COPC, incloent estudiants de Màster, postgrau, etc.). 
S’estableixen dues categories, una per a psicòlegs i psicòlogues 
GRADUATS/LLICENCIATS i una altra per ESTUDIANTS DE GRAU de 
psicologia. 

2. Seran acceptats tots aquells articles originals i inèdits que tractin sobre un 
tema específic de la psicologia en qualsevol àrea. 

3. Els membres del jurat valoraran que l’article sigui literari, és a dir, que el 
concursant transmeti la seva visió particular i personal d’aquell aspecte de la 
psicologia que tracti el seu article. No serà, per tant, un article científic 
(abstenir-vos de treballs de recerca, tesines, comunicacions científiques, 
gràfiques, etc.). Al mateix temps, els membres del jurat també valoraran que 
aquest sigui rigorós i entenedor, creatiu, amb un estil de redacció àgil, 
comprensible, sense errades gramaticals o sintàctiques. L’objectiu és que 
l’article sigui una eina per a la difondre la psicologia i divulgar-la entre la 
població. 

4. Els escrits tindran una extensió d’entre 3 i 7 pàgines com a màxim, de mida 
DIN A4, amb un espai entre línies de 1’5, amb una tipografia de lletra de 12 
punts.  

5. L’idioma per a la presentació dels articles serà en català o castellà. La 
Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya es reserva 
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la possibilitat de traducció de l’article premiat en qualsevol idioma, donant 
opció a l’autor de fer la traducció en cas de publicació. 

6. Cada autor podrà presentar a concurs únicament un article, ja sigui a títol 
individual o de forma col·lectiva. L’article haurà d’anar encapçalat per un títol i 
un subtítol i sense signatura. A part, per preservar l’anonimat, s’adjuntarà un 
altre document amb una nota biogràfica del seu autor/s, amb les dades 
personals, nom i cognoms, número de col·legiat/da, domicili, telèfon de 
contacte i adreça electrònica. 

7. Els articles s’enviaran a la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya (Passatge Farinera Teixidor, 1 – 17005 Girona), en 
format paper o també per correu electrònic a: copc.gi@copc.cat en format PDF 
indicant clarament en l’encapçalament de que es tracta d’un article pel 
CONCURS LITERARI i indicant la categoria on es participa GRADUATS/
LLICENCIATS o ESTUDIANTS DE GRAU. 

8. La data límit per enviar els articles serà el dimecres 1 de juny de 2022.  

9. El jurat estarà format per membres del COPC i un membre del Col·legi de 
Periodistes de Girona. 

10. Dins de la categoria de GRADUATS/LLICENCIATS hi haurà tres premis. El 
primer premi serà de 600 euros, el segon de 400 euros i el tercer de 300 euros. 
En quant a la categoria ESTUDIANTS DE GRAU el premi serà de 300 euros més 
la col·legiació al COPC durant un any. A l’import del premi se li deduirà la 
retenció de l’IRPF corresponent. Els premis podran quedar deserts si així ho 
estimen els membres del jurat. 

11. Els articles premiats passaran a ser propietat del COPC, que podrà editar-
los o exposar-los públicament quan i on consideri oportú, sempre fent menció 
del/s seu/s autor/s i del premi obtingut. Els concursants no premiats seran 
lliures de publicar els seus articles amb el vistiplau del COPC.  

12. Els Articles no premiats seran retornats, a petició del seu autor o autors, un 
mes després de fer-se públic el resultat.  

13. El lliurament dels premis es farà en dia, hora i lloc que s’anunciarà 
oportunament. 

14. El fet de participar en aquest concurs pressuposa la total acceptació 
d’aquestes bases, la interpretació de les quals queda supeditada al criteri del 
jurat en qualsevol cas.


