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Text que impacti, emocioni o no deixi indiferent sobre la situació social de les dones i
les seves lluites, problemes i drets. Màxim
200 paraules.
Termini de presentació
Fins al 31 de gener del 2019.
Qui pot participar
Persones majors de 16 anys.
premiS
Tres premis de 200 euros
cadascun.

Organitzen:

Amb el suport de:
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El Consell de dones i la Regidoria d’Oficina
d’Atenció a la Dona i Polítiques d’Igualtat organitzen el 5è concurs “Microrelats 8 de març”
com a eina de sensibilització, per mitjà de la
creació literària, de la lluita personal i col·lectiva de les dones pels seus drets.
La temàtica dels microrelats ha d’anar al voltant de la lluita de les dones per aconseguir
una igualtat efectiva, tant a escala col·lectiva
com personal. Els escrits hauran de fer valdre
les lluites de les dones dutes a terme al llarg
de la història i les que afronten dia a dia per
aconseguir una igualtat real i superar el model patriarcal que legitima la desigualtat. També hauran de visibilitzar aquesta lluita per la
igualtat, per la consecució dels drets, i el seu
apoderament.

PARTICIPACIÓ
1. Poden participar les persones majors de 16
anys.
2. Cada persona participant només pot enviar
una obra.
PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ
1. El termini de presentació acaba el dijous 31
de gener del 2019.
2. Les obres es poden presentar de dues maneres:
Presencialment. Els punts per presentar les
obres són:
a. Espai Cultural Kursaal (c. Masia, 39). Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20.30 h.
b. Centre Cívic Can Cuiàs (c. Geranis s/n).
Horari: de dilluns a divendres de 17 a 21 h.
c. Casa de la Vila (c. Major, 32). Horari: de
dilluns a divendres de 8 a 21 h, i dissabtes
de 9 a 14 h.
d. Centre Cívic La Ribera (c. Llevant, 10). Horari: de dilluns a divendres de 15 a 21 h.
e. Centre Cívic l’Alzina (c. Núria, 73). Horari:
de dilluns a divendres de 16 a 21 h.

L’objectiu del concurs és fer arribar al jovent
del municipi l’apoderament que les dones
anem aconseguim en forma d’escrits curts.

En el moment de la presentació del microrelat
s’haurà d’omplir una butlleta de participació
amb les dades personals: pseudònim, nom,
cognoms, adreça, població, codi postal, telèfon
de contacte, adreça de correu electrònic (si en
disposa), i una fotocòpia de DNI o NIE. Les persones participants rebran un resguard acreditatiu de la seva participació.

REQUISITS PER ELABORAR EL MICRORELAT
• Brevetat. L’extensió del text ha de ser de 200
paraules o de 14 línies com a màxim.
• El llenguatge ha de ser senzill però, alhora,
molt acurat i precís.
• S’ha de triar un bon títol, és fonamental per
entendre el sentit últim del text.
• La font de la lletra haurà de ser Calibri mida 12.
• Els relats hauran de ser originals, inèdits, i
escrits en català i/o castellà.

De forma electrònica. S’enviarà un únic correu
a l’adreça oficinadona@montcada.org. A l’assumpte s’haurà d’especificar el títol següent:
microrelats 8 de març del 2019. Al correu s’adjuntaran dos arxius.
•A
 rxiu 1: el microrelat, amb el títol i el
pseudònim.
•A
 rxiu 2: les dades personals, que hauran
d’especificar el pseudònim, títol, nom i
cognoms, número de DNI/NIE, adreça
postal i telèfon de contacte.

JURAT
3. Qui concursi sap, coneix i accepta que, per la
El jurat està format per:
mera participació, els microrelats es poden
• Dones d’entitats de Dones de Montcada i Reixac.
reproduir en qualsevol modalitat de suport,
• La Regidoria d’Oficina d’Atenció a les Dones i
per qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, InterPolítiques d’Igualtat.
net i qualsevol mitjà de posada a disposició
• La Regidoria de Cultura i Patrimoni.
interactiva, i que també es podran fer servir
• La Regidoria d’Educació, Infància i Joventut.
per sensibilitzar a la població més jove en
matèria de drets de les dones, sense dret a
CRITERIS DE VALORACIÓ
percebre cap contraprestació econòmica.
Les persones que formin part del jurat tindran
en compte:
4. Protecció de dades. Les dades personals
• L’originalitat de l’obra.
s’utilitzaran exclusivament per qüestions
• La fidelitat a la temàtica proposada.
relacionades amb la participació en el con• La capacitat d’impacte del relat.
curs. Cal l’acceptació expressa de la políti• El respecte en tot moment dels requisits per
ca de protecció de dades. Mitjançant la inelaborar un microrelat.
dicació de les dades, i d’acord amb el que
estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
PREMIS
desembre, de Protecció de Dades de CaràcHi ha 3 premis de 200 euros cadascun (que es
ter Personal (LOPD), i el Reglament (UE)
reduiran d’acord amb les retencions establer2016/679 de 27 d’abril de 2016, del Parlates en l’Article 52 de la Llei de l’impost sobre la
ment Europeu i del Consell, relatiu a la prorenda de les persones físiques).
tecció de les persones físiques pel que fa al
tractament (RGPD), s’atorgarà el consentiEl jurat podrà decidir ampliar el nombre de
ment inequívoc a l’Ajuntament de Montcada i
premis si ho considera oportú.
Reixac perquè procedeixi, en compliment de
les finalitats esmentades, al tractament de
ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS
les dades personals facilitades. No obstant
L’acte de lliurament de premis es farà al volaixò, en qualsevol moment es poden exercir
tant del 23 d’abril, dia de Sant Jordi, per tal de
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
fer visible el feminisme a la literatura. Tan bon
oposició presencialment a l’adreça: Ajuntapunt se sàpiga la data, s’avisarà a les persones
ment de Montcada i Reixac, Avinguda de la
participants i es farà pública pels canals de coUnitat, 6, 08110 Montcada i Reixac.
municació propis de l’Ajuntament.
ACLARIMENTS
1. L’organització es reserva el dret de modificar en algun punt aquestes bases i a resoldre tots els aspectes no previstos. La decisió
del jurat és inapel·lable. El fet de participar
en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.
2. Qui participi en el concurs autoritza l’Ajuntament de Montcada Reixac a reproduir i a publicar el seu nom, cognoms i imatge a través
d’Internet i qualsevol altre mitjà de posada a
disposició interactiva.
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