
7ª EDICIÓ

CONCURS DE
MICRORELATS
DE DONES

PUNT D’IGUALTAT DE SANTA CRISTINA D’ARO
Passatge Pompeu Fabra, 2
17246 – Santa Cristina d’Aro

Tel. 637 889 203 – igualtat@santacristina.cat

Santa Cristina d’Aro

Primer premi

01 1 tablet (valorada en 400€) 
1 lot de productes d’alimentació (valorat en 100€) 
Xec de 75€ per la compra de llibres 
1 Conte-joc “Famílium" (sobre diversitat familiar)

02

Segon premi

Tercer premi

03 1 panera de fruita i verdura de Km0 (valorada en 75€)
Xec de 75€ per la compra de llibres
1 Conte-joc “Famílium" (sobre diversitat familiar)

1 lot de productes d’alimentació (valorat en 100€)
Xec de 75€ per la compra de llibres

1 Conte-joc “Famílium" (sobre diversitat familiar)

REFERENT ALS DRETS
Els treballs en suport paper no seran retornats. L’accep-
tació del premi per part dels guanyadors/es atorga a 
l’Ajuntament els drets de reproducció, distribució, 
comunicació pública i transformació de les obres parti-
cipants, i la cessió es fa gratuïtament i amb exclusivitat, 
sense límit de temps. L’Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro es reserva el dret de publicar i difondre els micro-
relats concursants que consideri oportuns a través de 
les xarxes socials, dels mitjans de comunicació socials, 
dels mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament, així 
com en altres suports de difusió. Les persones partici-
pants eximeixen l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro 
de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i 
de l’ús que en facin terceres persones.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones
“Vivències de dones relacionades amb la diversitat familiar”

Amb el suport de:



CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro convoca aquest concurs amb 
motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Es poden 
presentar autors/es a partir de 14 anys. La presentació al concurs impli-
ca l’acceptació d’aquestes bases.

PRESENTACIÓ D’OBRES I FORMAT
El gènere literari de les obres presentades ha de ser el 
microrelat, escrits en català i/o castellà i d’una extensió 
màxima de 300 paraules. Han de ser originals i inèdits. 
Com a màxim es pot presentar una obra per autor/a.
Es presentaran en suport paper, format DINA4, tipus de 
lletra Arial i cos 12, a doble espai i una sola cara (1 original 
i 1 còpia). Se signarà amb pseudònim i s`inclourà en un 
sobre, en el qual hi haurà la capçalera “7è. Concurs de 
microrelats de Santa Cristina d’Aro” i el títol de l’obra. 
Aquest sobre, l’acompanyarà un sobre menor tancat 
amb el títol de l’obra i el pseudònim, que inclourà a l’inte-
rior les dades de l’autor/a: nom, cognoms, pseudònim, 
adreça, telèfon, correu electrònic, DNI/NIE o passaport i 
data de naixement.
Els treballs s’han de presentar presencialment o per 
correu postal al Punt d’Igualtat: Passatge Pompeu Fabra, 
2 (17246) de Santa Cristina d’Aro. - Tel. 637889203 -
igualtat@santacristina.cat
Les persones guanyadores del certamen hauran de lliurar 
una còpia del seu text en suport electrònic i es publicaran 
a la web de l’Ajuntament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ I LLIURAMENT DELS 
PREMIS
Les obres es podran presentar del 10 al 24 de gener del 
2022 (ambdós inclosos), dins l’horari del Punt d’Igualtat. El 
lliurament dels premis es farà el dia 4 de març del 2022 
(pendent concretar hora i lloc).

JURAT
El Jurat estarà format per personal tècnic i referents polí-
tiques de les àrees d’Igualtat i Biblioteca, una persona 
representant de l’Associació de Dones de Santa Cristina 
d’Aro Ermessenda i una de l’AFA de l’Escola Pedralta. El 
jurat pot declarar els premis deserts. Les qüestions que 
no siguin previstes en les bases les resoldrà el jurat segons 
el seu lliure criteri.

TEMÀTICA DEL CONCURS
“Vivències de dones relacionades amb la diversitat familiar” 
Enguany la temàtica es centra en les vivències de les dones rela-
cionades amb la diversitat familiar, tenint en compte les moltes 
variables que existeixen (diversitat de gènere, diversitat funcio-
nal, diversitat cultural, diversitat sexual i afectiva...) i el gran 
nombre de tipologies de famílies que se’n deriven (monomater-
nals, monoparentals, homomaternals, homopaternals, biològi-
ques, adoptives, d’acollida, reconstituïdes, enllaçades, transna-
cionals, racialitzades...) 
L’objectiu és contribuir a trencar prejudicis i estereotips al voltant 
d’aquest tema, creant referents i models socials de famílies 
diverses i plurals.

Més informació sobre la temàtica a:
https://santacristina.cat/arees/punt-d-igualtat/423-campanyes-de-
sensibilitzacio.html  


