
 

CONCURS DE MICRORELATS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Bases de participació 

1. Tindrà dret a participar qualsevol persona física, major o menor d’edat (en aquest darrer cas 

acreditant l’autorització de qui ostente la seua pàtria potestat), resident a Espanya, amb 

independència de la seua nacionalitat.  

2. Els microrelats tindran un màxim de 100 paraules (sense comptabilitzar títol). Deuran ser 

inèdits, originals, estar escrits en valencià i no haver estar premiat en altres concursos. D’igual 

manera, versaran sobre matèries relacionades amb la violència de gènere i les violències 

masclistes. 

3. S’utilitzarà el sistema de plica. Per a això, i per a la modalitat de presentació on-line, 

s’enviarà un document amb el text, títol i pseudònim, i un altre on figure el pseudònim, el nom 

de l’autor, direcció completa, número de telèfon i el seu DNI, NIE, passaport o document 

equivalent. Per a la modalitat d’entrega presencial, s’aportarà en un sobre el microrelat amb 

títol i pseudònim, i en un sobre a part un full on figure el pseudònim, el nom de l’autor, 

direcció completa, número de telèfon i el seu DNI, NIE, passaport o document equivalent. 

4. Els microrelats hauran de ser enviats al correu concursmicrorelats@lalcudia.com, tenint com 

a assumpte “Per al Concurs de Microrelats contra la violència masclista”, o bé aportar-los 

personalment en sobre tancat a les oficines de l’Ajuntament de l’Alcúdia, amb la mateixa 

inscripció. 

5. El termini per a enviar els microrelats finalitzarà el 17 de novembre de 2019. No s’admetrà a 

concurs ningun microrelat enviat fora de termini i/o que no complisca les condicions 

expressades en aquestes bases. 

6. La persona premiada cedirà els drets de reproducció, distribució, comunicació i difusió per 

qualsevol via. 

7. Hi haurà tres premis als microrelats guanyadors, amb una dotació econòmica de 150 euros 

per a primer classificat, 100 per al segon, i 50 per al tercer. A més, serà llegit en un acte públic 

en finalitzar la Marxa contra la violència de gènere del 25 de novembre. 

8. El jurat estarà compost per personalitats representatives del món de la cultura i 

l’associacionisme feminista. Les decisions seran presses per majoria de vots. De la mateixa 

manera, es reserva el dret a no admetre a concurs aquells microrelats que atempem contra els 

drets d’intimitat, honor i pròpia imatge, o que continguen missatges discriminatoris o contra la 

dignitat de les persones. 

9. La decisió final serà comunicada personalment als guanyadors i a través del web i de les 

xarxes socials de l’Ajuntament de l’Alcúdia. 

10. El responsable del tractament de les dades que proporcionen els concursants és 

l’Ajuntament de l’Alcúdia, domicili en Carrer Pintor Vergara, número 28, 46250 (València). Per 

a exercir els drets de rectificació i oposició, o per a qualsevol dubte o consulta, podran dirigir-

se per mail a concursmicrorelats@lalcudia.com, o presencialment a les oficines de 

l’Ajuntament, en la direcció indicada sobre. 
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