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2n CONCURS MICRORELATS “DONES AMB VEU I LLETRA” Vic- Osona 2019 

 

El concurs és organitzat per l’oficina del VicDones-SIAD Osona (Ajuntament de Vic i 

Consell Comarcal d’Osona), amb la col·laboració del SIAD Manlleu (Ajuntament de 

Manlleu), l’àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Torelló) i la Mancomunitat La 

Plana. L’acció s’emmarca en la campanya d’activitats programades pel 8 de març, Dia 

Internacional de les Dones, data significativa històricament per la demostració de la 

força i organització de les dones i la lluita per la igualtat de drets i l’eradicació de les 

violències masclistes.  

 

L’objectiu del concurs és visibilitzar les dones, les lluites personals i col·lectives pels 

drets humans denegats al llarg de la història, així com sensibilitzar sobre les violències 

masclistes i conscienciar per a la seva eradicació, a través de la creació literària.  

 

REQUISITS PER ELABORAR EL MICRORELAT 

 

- La brevetat. Tindrà com a màxim 200 paraules (sense comptar el títol). 

- El llenguatge ha de ser senzill però, molt acurat i precís.   

- S’ha de triar un bon títol, és fonamental per entendre el sentit últim del text. 

- La lletra haurà de ser font calibri mida 12 amb interlineat 1,5.   

- Els relats hauran de ser originals i inèdits, no publicat en cap mitjà. 

- Potser escrit en català i castellà. 

 

TEMÀTICA  

 

La temàtica dels microrelats serà vinculada al dia 8 de març, és a dir, relacionada amb 

els drets de les dones i la lluita per eradicar les desigualtats socials, econòmiques i les 

violències masclistes. El contingut de les obres podrà estar enfocat des d’un punt de 

vista ampli i que pot incloure relats tant de lluites personals com col·lectives. 
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Es pot demanar assessorament a l’Oficina VicDones-SIAD Osona (carrer del a Llotja, 1-2a 

planta – Edifici del Sucre – Vic, 93 027 284, vicdones-siadosona@vic.cat) i al SIAD 

Manlleu (carrer Enric Delaris, 7; 93 851 08 48 siad@manlleu.cat)   

 

PARTICIPACIÓ 

 

1. Poden participar persones majors de 16 anys (nascudes a partir de 2003). 

2. Cada participant només podrà presentar una única obra original.  

3. La participació podrà ser en grup. 

4. Les obres hauran de ser originals i no premiades a cap altre concurs. 

5. El jurat, el personal de l’administració pública, els càrrecs polítics de 

l’Ajuntament i els seus familiars no podran optar al premi. Tanmateix podran 

participar i els seus treballs podran ser divulgats, tal i com estableixen les bases. 
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PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ 

 

1. El termini de presentació serà fins l’1 d’abril de 2019. 

2. Les obres es podran presentar:  

a. Preferentment de forma electrònica. S’enviarà un únic correu electrònic 

a l’adreça vicdones-siadosona@vic.cat. A l’assumpte del correu s’haurà 

d’especificar: MICRORELAT 2019.  Al correu s’adjuntaran dos arxius: 

i. Un amb el microrelat, el títol i el pseudònim. Nom del document: 

títol_pseudònim (exemple: cel obert_hèstia). 

ii. Un amb les dades personals: pseudònim, títol, nom i cognoms, 

data de naixement, gènere (dona, home, no binari), número de 

DNI/NIE/passaport, adreça postal, població i telèfon de contacte. 

Si la participació es fa en grup, cal especificar aquesta informació 

per a cada membre del grup. Nom del document: dades 

personals_pseudònim (exemple: dades personals_hèstia).  

 

b. Presencialment per a aquelles persones que tenen dificultats per fer 

l’entrega de forma electrònica, es podrà presentar el microrelat a: 

i. Oficina VicDones-SIAD Osona.  Carrer de la Llotja, 1, planta 2 de 

l’edifici del Sucre de Vic (93 702 72 84). 

ii. SIAD Manlleu. Carrer Enric Delaris, 7 (93 851 08 48). 

El microrelat es lliurarà en un sobre tancat juntament amb el document 

amb les dades personals: pseudònim, títol, nom i cognoms, data de 

naixement, gènere (dona, home, no binari), número de 

DNI/NIE/passaport, adreça postal, població, telèfon de contacte i  correu 

electrònic (si se’n té). Si la participació es fa en grup, cal especificar 

aquesta informació per a cada membre del grup. 
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JURAT 

 

El jurat estarà format per: 

- Representació d’una o dues entitats feministes d’Osona. 

- 2 tècniques d’igualtat d’Osona.  

- 2 dones escriptores o dones vinculades a la literatura d’Osona. 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

Les persones que formin part del jurat tindran en compte: 

- Perspectiva de gènere.  

- L’originalitat. 

- La fidelitat de la temàtica proposada. 

- La capacitat d’impacte del relat. 

- Que s’hagin respectat els requisits per elaborar un microrelat. 

 

Els premis poden quedar deserts si així ho determina el jurat. 

 

PREMIS 

 

S’establiran 3 premis: 

 Un 1r premi. L’autoria de l’obra premiada rebrà 300€ (a deduir les retencions 

establertes en la llei de reglament de les persones físiques, art 52.) 

 Dos accèssits. L’autoria de les obres premiades rebrà un obsequi. 

 

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS 

 

L’acte de lliurament de premis, es farà el dia 9 d’abril a les 21.30 hores a l’Espai ETC (pg. 

de la Generalitat, 46; Vic). 
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ACLARIMENTS 

 

1. L’organització resoldrà tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases. El fet de 

participar en aquest concurs en suposa la total acceptació de les bases.  

 

2. Qui participi en el concurs autoritza a l’organització a reproduir i publicar els seus 

noms, cognoms i imatge a través d’Internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició 

interactiva. 

 

3. Qui concursi sap, coneix i accepta que, per la mera participació, que els microrelats 

podran reproduir-se en qualsevol modalitat de suport, per qualsevol mitjà gràfic, 

audiovisual, Internet i qualsevol mitjà de posada a disposició interactiva, així com 

també, podran usar-se per sensibilitzar en matèria de drets d’igualtat. 

 

Protecció de dades. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals 

s’incorporaran al fitxer VicDones-SIAD Osona, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic i 

del Consell Comarcal d’Osona amb la finalitat de dur a terme l’adequada gestió de 

l’activitat. 

 

També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres 

dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del 

DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Carrer 

de la Ciutat, 1, o carrer Virrei Avilés, 34, de Vic), o bé mitjançant el formulari electrònic 

que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat  o 

bé a les oficines del Consell Comarcal d’Osona (C. Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 

5 3a planta de Vic) o bé mitjançant el formulari que trobareu a l’apartat de tràmits del 

Consell Comarcal d’Osona www.ccosona.cat 

L’oficina del VicDones-SIAD Osona vetlla en tot moment pels principis que regula la 

legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, recollint només 

de manera obligatòria les dades imprescindibles per a la realització d’aquest concurs, i 

https://seuelectronica.vic.cat/
http://www.ccosona.cat/
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garantint en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la 

integritat legalment previstes.  

 

5. COMUNICACIÓ A LA BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENVIONS. En compliment del 

que es disposa en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, el text de la convocatòria i la informació requerida en el punt 8 d’aquest 

article seran comunicats a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). La BDNS 

donarà trasllat al DOGC de l’extracte de la convocatòria perquè sigui publicada. 


