IX Concurs “Vols saber què investigo?”
Bases de la convocatòria
1. Objecte
La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, ComCiència, i l’Escola de Doctorat de la
Universitat Rovira i Virgili convoquen la novena edició del concurs “Vols saber què investigo?”,
adreçat a doctorands i doctorandes matriculats a la URV, amb l’objectiu de donar a conèixer el
projecte de recerca o l’àmbit de coneixement en el qual treballen a través del monòleg
científic. L’activitat compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Fundación Española
de Ciencia y Tecnología- Ministerio de Ciencia e Innovación (FECYT)
La convocatòria vol incentivar els doctorands a fer divulgació de la recerca i promoure l’accés
de la societat a la investigació que es fa a la Universitat utilitzant nous formats de difusió.
“Vols saber què investigo?” pretén que les persones participants expliquin a un públic no
especialitzat quina investigació duen a terme, de manera sintètica i amena, adaptant el
llenguatge al públic i utilitzant únicament les habilitats comunicatives personals, sense el
suport d'eines per a presentacions.
Aquesta convocatòria s’inspira en el FameLab, un concurs internacional que fomenta la
divulgació de la ciència i la identificació de nous talents a través dels monòlegs científics. La
persona guanyadora representarà la Universitat al concurs “Explica la teva tesi en 4 minuts”,
organitzat per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació.

2. Requisits per participar-hi
-Poden participar en el concurs aquelles persones que estiguin matriculades, com a mínim al
segon curs d’un programa de doctorat de la URV en el moment d’enviar la sol·licitud, amb la
matrícula activa i abonada. Els monòlegs es podran fer en català, castellà o anglès.
- Tenir el vistiplau del director o directora de tesi en el moment de sol·licitar la participació en el
concurs. No es demanarà per escrit fins al moment de passar a la final.
- No haver defensat la tesi abans de presentar la sol·licitud a la Universitat.
- Comprometre’s a ser-hi el dia de la celebració del concurs. La persona guanyadora també ha
de ser-hi el dia de la final interuniversitària (primera/segona setmana de juny).
- Comprometre’s a ometre durant la presentació en públic qualsevol dada o informació
confidencial respecte a la recerca. La Universitat no se’n farà responsable en el cas que hi hagi
cap incompliment de les persones participants.
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3. Fases del concurs
El concurs consta de dues fases: en la primera, els aspirants han d’enviar propostes per escrit a
través del formulari que s’adjunta, acompanyades d’un vídeo de presentació de màxim un
minut de durada. A partir de les propostes presentades es farà una selecció interna de les sis
que passen a la final local. En la segona fase, les persones escollides han de presentar la seva
recerca en un acte obert al públic general —sempre que les condicions derivades de la
pandèmia ho permetin—, que també serà retransmès en línia. Un jurat valorarà les
exposicions i s’atorgaran premis al primer i segon classificats, a més d’un premi escollit pel
públic. La persona guanyadora, a més, representarà la URV a la final interuniversitària del
concurs “Presenta la teva tesi en 4 minuts”, impulsat per la Fundació Catalana per a la Recerca
i la Innovació, que tindrà lloc durant el mes de juny.

3.1. Primera fase. Selecció de candidatures
1. Les persones aspirants han d’emplenar la fitxa d’inscripció que trobaran al web
www.comciencia.urv.cat i enviar-la a l’adreça electrònica comciencia@urv.cat amb
l’assumpte: Inscripció “Vols saber què investigo?” juntament amb un vídeo de màxim
un minut de durada en què s’han de presentar, explicar la seva motivació per
participar al concurs i dir quin és el tema del seu monòleg.
2. El termini per inscriure’s al concurs finalitza el dimarts 8 de febrer de 2022 a les 23:59
h. Les persones participants rebran un missatge de correu electrònic en què se’ls
confirmarà el registre.
3. La sol·licitud d’inscripció inclou les dades personals i de contacte i un resum de màxim
500 paraules en català, castellà o anglès sobre el projecte o tema d’investigació que el
candidat vol explicar al concurs. El tipus de llenguatge que s’utilitzi en el resum l’han
de poder comprendre persones no expertes en el tema que s’hi tracta.
4. En el vídeo que ha d’acompanyar la sol·licitud d’inscripció, que ha de tenir una durada
màxima d’un minut, la persona aspirant s’ha de presentar a ella mateixa i explicar per
què vol participar al concurs i quin és el tema central del seu monòleg. El vídeo ha
d’estar en format .mp4 o .mov i l’arxiu no ha de pesar més de 20 Mb. En cas que sigui
més gran, s’haurà d’enviar a través d’un enllaç de descàrrega.
5. La selecció de les sis propostes que passaran a la final, en el cas d’haver-hi més
aspirants que places, l’ha de dur a terme una comissió integrada per representants de
l’Escola de Doctorat, representants de la comunitat investigadora de la URV i
representants de la Unitat de Comunicació de la Ciència, ComCiència, com a
organitzadors del concurs.
6. Les persones candidates es comprometen a participar en la final presencial —sempre
que les condicions ho permetin—, que tindrà lloc durant la primera setmana del mes
d’abril (dia a determinar). També es comprometen que, en cas de guanyar,
participaran com a representants de la URV a la final universitària del concurs
“Presenta la teva tesi en 4 minuts”, organitzat per la Fundació Catalana per la Recerca
i la Innovació al juny.
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7. La comissió valora la claredat en l’exposició, la capacitat de síntesi i la capacitat
d’atreure l’atenció del públic, sense menystenir el rigor científic del tema.
8. Abans del 12 de febrer es comunicarà per correu electrònic als concursants si els han
seleccionat per participar a la fase final.
3.2. Segona fase. Fase final
1. Les persones seleccionades han de preparar un monòleg de màxim quatre minuts de
durada sobre el tema de recerca amb el qual s’han presentat.
2. La presentació dels monòlegs científics es farà en el marc de l’espectacle Ciència al
Teatre, que tindrà lloc a principis del mes d’abril a Reus. L’acte, que també es
retransmetrà en línia, estarà adreçat al públic general, principalment estudiants de
batxillerat.
3. Per a l’exposició, els participants poden utilitzar materials de suport, com ara els
instruments necessaris per fer demostracions, però no poden fer servir projeccions ni
presentacions de diapositives. Els materials de suport han de ser fàcils de muntar i
desmuntar, ja que no es disposarà de temps extra entre actuació i actuació.
4. Les llengües que es poden emprar són el català, el castellà i l’anglès.
5. A l’hora de preparar i representar el monòleg, cal tenir en compte que el públic al qual
s’adreça no és expert en les matèries que es tracten.
6. Durant el procés de preparació del monòleg, les persones seleccionades rebran el
suport del Departament d’Estudis de Comunicació, que els facilitarà recursos per a la
posada en escena i la redacció, i els aconsellarà en cada cas particular.
7. El jurat està integrat per científics i comunicadors, i s’encarrega d’avaluar els
participants i de resoldre el concurs. Valora positivament les exposicions dinàmiques,
originals i atractives per a un públic no especialitzat, així com la utilització dels recursos
comunicatius adients per reforçar el missatge. El públic assistent a l’acte també vota
l’exposició que més li hagi agradat.
8. Els premis es donen a conèixer el mateix dia del concurs, després de la deliberació del
jurat i del recompte dels vots del públic.

4. Premis
El concurs premia els dos millors monòlegs (primer i segon premi), escollits pel jurat, i el
monòleg preferit del públic (premi del públic). Està dotat amb 1.000 euros, que es reparteixen
de la manera següent:
•
•

Si el premi del públic coincideix amb el primer o el segon premi, s’entregarà al primer
premi 700 euros i al segon premi de 300 euros.
Si el premi del públic no coincideix ni amb el primer ni amb el segon premi, s’entregarà
al primer premi 600 euros, al segon premi 200 euros i al premi del públic 200 euros.
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A més, les tres persones finalistes més ben valorades tindran la matrícula de tutela de tesi
gratuïta al programa de doctorat en el curs següent (les taxes en queden excloses del premi).
En cas que el guanyador no hagi d'abonar la matrícula de tutela de tesi del curs següent (per
finalització, perquè té algun altre ajut, etc.), se li abonarà la quantitat corresponent a la tutela
de tesi del curs que correspongui.
El primer classificat representarà la URV a la final interuniversitària del concurs “Presenta la
teva tesi en 4 minuts”, organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
A més, totes les persones que hi participin rebran un obsequi que consistirà en un lot de
productes de la Botiga URV.
L’organització anima els concursants, especialment els guanyadors, a participar en el concurs
internacional de monòlegs científics FameLab 2022, per a la qual cosa rebran, si decideixen ferho, el suport i l’assessorament de la Unitat de Comunicació de la Ciència.

5. Propietat intel·lectual i industrial
La URV es compromet a fer una àmplia difusió del concurs, tant de forma prèvia com
posteriorment. També retransmetrà l’acte en línia, l’enregistrarà i editarà vídeos amb els
monòlegs íntegres de cada concursant, que donarà a conèixer públicament en les formes que
consideri apropiades, sempre sense finalitats lucratives. En tots els casos se n’esmentarà
l’autoria i no hi haurà cap contraprestació econòmica, més enllà dels premis descrits al punt
anterior.
Més enllà d’això, els concursants conservaran la propietat intel·lectual i els drets d’explotació
de l’exposició presentada.
En cas d’haver conflicte d’interessos amb tercers per la recerca i dades exposades, serà el
propi doctorand o doctoranda el responsable d’haver fet públiques aquestes dades en haver
acceptat les bases del concurs.

6. Política de privacitat i protecció de dades
La Universitat Rovira i Virgili és la responsable del tractament de les dades. La finalitat del
tractament és l’organització del concurs “Vols saber què investigo?” i la legitimació és el
consentiment de les persones interessades. Els destinataris de les dades són la mateixa
universitat i els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que
sigui obligació legal. Les persones interessades tenen dret d’accedir a les dades, rectificar-les,
suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat i sol·licitar-ne la limitació del tractament.
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7. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol dubte sobre la interpretació o qualsevol incidència que es pugui produir durant el
període de vigència de la convocatòria les ha de resoldre la unitat organitzadora i les seves
decisions són inapel·lables. En cas de dubte en la interpretació, les bases en català prevaldran
sobre les traduccions a altres llengües.
Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer el candidat, la deformació de fets,
l'ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud
comportaran la desqualificació del participant i la revocació del premi.

Per resoldre qualsevol dubte sobre el concurs o sobre les bases, podeu contactar
amb l’adreça electrònica comciencia@urv.cat o amb els telèfons 977 297 011/ 977
558 006.
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