BASES MICRORELATS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
STOP VIOLÈNCIA 2022
L’Ajuntament de les Franqueses i l’Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social organitzen el
concurs de microrelats contra la violència masclista Stop Violència, en el marc del 25N, Dia
Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. El concurs és obert a totes
aquelles persones majors de 14 anys que vulguin fomentar la creació literària, la lectura i la
cultura feminista.
Franges d’edat:
 Primera franja: 14-18

 Segona franja: +19
1. CARACTERÍSTIQUES DELS MICRORELATS
El tema principal dels microrelats és la violència masclista. Els microrelats hauran de tenir una
extensió màxima de 1200 caràcters, sense comptar el títol, i es podran presentar en català i/o
castellà. Els microrelats han de ser obres originals i inèdites. Hi haurà un premi especial pels
microrelats dedicats a la violència obstètrica.

2. CRITERIS DE VALORACIÓ
Les persones membres del jurat tindran en compte els criteris següents:
 L’originalitat

 La capacitat d’impacte
 La qualitat literària
 La correcció gramatical, ortogràfica i sintàctica
3. JURAT
El jurat està format per:
 Marta Reche Lavado, regidora de l’àrea de Feminisme i Igualtat

 Maria José Serrano Moreno escriptora local. Autora del llibre «Violeta, el dolor del
silencio».
 Marta Castilla, integrant de l’Associació Mirall. Feminisme d’Acció Social
El jurat es reserva el dret de declarar algun premi desert, així com d’atorgar alguna menció
especial.

4. TERMINIS
El termini de presentació dels microrelats s’obrirà a partir del dia 10 d’octubre del 2022. Els
textos s’hauran d’entregar via correu electrònic fins el 14 de novembre, aquest inclòs.
L’entrega de premis guanyadors tindrà lloc en un acte públic el dia 22 de novembre, a les 18
h, a l’Espai Can Prat. Els microrelats guanyadors seran llegits durant l’acte institucional que
se celebrarà el 25 de novembre, a les 13 h, a la plaça de l’Ajuntament.
Les obres quedaran sota custòdia de l’Ajuntament, i l’autor/a cedirà els drets de reproducció.

5. PROCEDIMENT PER CONCURSAR
Els relats s’enviaran per correu electrònic a l’adreça associació.mirall@gmail.com. Els
treballs s’han de presentar sota un pseudònim per garantir, tant com sigui possible, la seva
neutralitat. Així mateix, es demana una adreça de correu electrònic real per contactar amb les
persones participants en cas de necessitat. Cada participant podrà enviar només un
microrelat.

6. PREMIS
S’estableixen tres premis de lots de llibres per a cadascuna de les categories/franges d’edat.
Aquests estaran basats en la temàtica de feminisme, amb perspectiva de gènere i per la
igualtat.
 1r premi: llibres valorats en 125€




2n premi: llibres valorats en 75€
3r premi: llibres valorats en 50€

També es farà entrega d’un únic premi especial per la categoria especial de Violència
Obstètrica
 Premi especial: llibres valorats en 150€

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallés es compromet a garantir l’anonimat de les
persones participants en el concurs de microrelats fins al dia de l’entrega de premis.
La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

