
Bases del Concurs de microrelats contra la violència masclista 25-N Marratxí 2022

Primera. Format

Els microrelats contra la violència masclista han de ser creacions relacionades amb la lluita

contra la violència masclista, amb una extensió màxima de 200 paraules (sense comptar el

títol) i s’han de presentar en lletra Arial 12. Es poden presentar tant en català com en castellà i

només s’admetrà un microrelat per persona. Els textos guanyadors es publicaran a la pàgina

web de l’Ajuntament i a les xarxes socials.

Segona. Objecte

Premiar els tres microrelats que reflecteixin més bé la problemàtica de la violència masclista.

Tercera. Participants

Hi pot participar qualsevol persona empadronada en el municipi de Marratxí.

Quarta. Requisits formals i procediment

Les persones participants al concurs hauran d’enviar els microrelats a l’adreça electrònica

igualtat@marratxi.es i a l’assumpte del correu hi ha de constar «Concurs de microrelats contra

la violència masclista». Han d’indicar el nom i els llinatges. El dia 23 de novembre s’anunciaran

els microrelats seleccionats i els noms dels finalistes.

Cinquena. Termini de presentació

El termini per enviar els microrelats és del 9 al 20 de novembre (ambdós inclosos)

Sisena. Valoració dels treballs

El jurat encarregat d’avaluar els microrelats presentats i decidir quins seran els guanyadors/es,

està integrat per tres persones amb experiència en temes relacionats amb la violència

masclista i/o la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

mailto:igualtat@marratxi.es


Es valorarà l’originalitat dels missatges, el possible impacte que puguin tenir i el correcte

tractament del tema de la violència masclista.

Tots els microrelats que no s’ajustin a les bases d’aquesta convocatòria, no es tindran en

compte per al concurs.

Setena. Premis

El premi per als tres relats guanyadors serà un val de compra per valor de 50€ en llibres.

El lliurament de premis tindrà lloc en un acte el dia 25 de novembre a la Biblioteca del Pont

d’Inca.

Les distincions de guanyadors/es poden ser declarades desertes, i la decisió del jutjat serà

inapel·lable.

Vuitena. Autoria dels microrelats

Els microrelats presentats al concurs seran obres originals i inèdites, no premiades en altres

certàmens. Les persones autores dels microrelats són responsables de l’autoria i originalitat de

l’obra que presenten. El Jurat podrà excloure del concurs aquells relats que incompleixin

aquesta base o la resta d'obligacions contemplades a les mateixes

Novena. Acceptació de les bases

Participar en aquest concurs implica acceptar-ne les bases, així com donar autorització per a la

difusió dels microrelats presentats i el nom dels autors/es.


