
                                                           

 

BASES REGULADORES DEL CONCURS DE MICRORELATS FEMINISTES 
 

L’ Ajuntament de Gandia a través l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de 
l´Ajuntament de Gandia, organitza el CONCURS DE MICRORELATS FEMINISTES 
amb la col·laboració del Centre Internacional de Gandia i el Vicerectorat d’Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València d´acord amb les següents: 

BASES 

PRIMERA.- OBJECTIU 

L’objectiu del concurs és contribuir a il·lustrar, comprendre i difondre el feminisme i 
afavorir la interpretació de la realitat i dels problemes de la societat actual en clau 
feminista. Es pretén que aquesta activitat contribuisca a l’empoderament de les dones i 
a visibilitzar les perspectives de poder en femení. 

SEGONA.- PARTICIPANTS 

Podran participar totes les persones majors d’edat que ho desitgen. 

TERCERA.- REQUISITS 

L’extensió màxima de cada microrelat és de 400 paraules, sense contar el títol. 

El tema del microrelat és “perspectives del poder en femení" i el lema que l’inspira és 
la frase de Mary Wollstonecraft “no desitge que les dones tinguen poder sobre els 
homes, sinó sobre sí mateixes”. 

Els microrelats poden estar redactats en valencià o castellà. 

No s’acceptaran més de dues obres per participant. 

Les obres presentades han de ser originals i inèdites; no poden haver sigut publicades 
amb anterioritat en format digital o físic ni haver sigut premiades en altres concursos. 
Les persones participants es responsabilitzen totalment de ser les úniques autores, de 
que no existisquen drets de terceres persones, així com de tota reclamació per drets 
d’autoria sobre les obres presentades al concurs. 

Les obres que no complisquen aquests requisits no seran tingudes en compte i es 
declararan fora de concurs. 

 

QUARTA.- PRESENTACIÓ 

Les propostes han d'enviar-se per correu electrònic a l'adreça 
igualtatidonagandia@gmail.com 

En l'assumpte del missatge ha d’indicar-se: Concurs de microrelats feministes. 

mailto:igualtatidonagandia@gmail.com


                                                           
En el cos del missatge no ha d’aparèixer cap text ni cap referència a l’autoria. 

En el correu electrònic s'inclourà la Fitxa emplenada i l’obra en format pdf. 

QUINTA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El termini de presentació serà del  1 al 13 de novembre de 2021, ambdós inclosos. NO 
s’acceptarà cap text fora del termini de presentació. 

SISENA.- SELECCIÓ 

El Jurat estarà format per Juana Navarro Blasco, Regidora Àrea d’Igualtat, Diversitat i 
Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Gandia; Jesús Peris,  professor de Literatura 
Espanyola de la Universitat de València i l’escriptora Àngels Gregori.  

La valoració del Jurat es realitzarà garantint en tot moment l’anonimat en l’autoria de les 
obres. 

El Jurat podrà declarar desert el concurs si les propostes no reuneixen els requisits 
indicats en aquestes bases . 

La comunicació de les obres premiades es farà pública el dia 25 de novembre de 2021 
a través de la pàgina web del Centre Internacional de Gandia de la UV 
www.uv.es/uvgandia  i a través de les seus xarxes socials.  

SETENA.- PREMIS 

S´estableix un 1r premi de 300€ (finançat per la Regidoria d’Igualtat, Diversitat i 
Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Gandia) i un 2n premi de 200€ (finançat pel 
Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València). 

A més a més, els microrelats premiats seran difosos a les pàgines webs i xarxes socials 
de les entitats organitzadores. 

VUITENA.-  PROPIETAT INTEL.LECTUAL 

Les persones autores de les obres participants i premiades cedeixen a la Universitat de 
València i a l´Ajuntament de Gandia pel termini màxim que permet la Llei tots els drets 
d'explotació de l´obra, com són els de reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació, per qualsevol procediment, modalitat, en qualsevol suport i tantes 
vegades com es considere oportú, esmentant l’autoria, amb la finalitat de promoció, 
difusió i divulgació del present concurs i de futures edicions, de les activitats del Centre 
Internacional de Gandia de la UV i de l´Ajuntament de Gandia, així com a l'efecte d'arxiu 
i documentació de les entitats organitzadores.  

NOVENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La inscripció a aquest concurs implica l'acceptació d´aquestes bases. 

L'organització es reserva el dret de modificació de les dates del concurs. 
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FITXA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES 

 

 

1. DADES PERSONALS 
 

NIF:    Nom:     Cognoms: 

Telèfon de contacte:                               

Correu electrònic: 

 

2. PROPOSTA 
 

Presente l’obra: 

 

 

 He llegit i accepte les presents bases 

  

Política de protecció de dades:  

Responsable del tractament: Fundació General de la Universitat de València i 
Ajuntament de Gandia. 

Finalitat: Gestió administrativa del concurs. 

Legitimació: Acceptació de les presents bases. 

Destinataris de les dades: Les dades personals 1. Als membres del Jurat, 2. Publicació 
de les dades personals (nom i cognoms) dels/les participants i guanyadors/es en els 
espais web, xarxes socials de la Universitat de València i Fundació General i de 
l´Ajuntament de Gandia.3. Per obligacions legals. 
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