
 

 

        PARTICIPANTS El concurs s’adreça a tota la ciutadania de Dosrius o bé a totes les persones vinculades al 
municipi per motius laborals, d’estudi o motivades en la temàtica literària i cada concursant 
podrà presentar màxim un treball. 
 

       TEMA El tema és: Relats de Dones.  Es valorarà, a més de la qualitat de les obres, la utilització 
d’un llenguatge no sexista i un enfocament de relat allunyat dels estereotips masculins i 
femenins tradicionals. 
 

OBRES Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites. Els treballs podran ser redactats 
en llengua catalana o castellana. Els treballs es presentaran picats a ordinador a doble espai 
amb lletra Times New Roman 12 o Arial 12 mida DINA-4, escrits en una sola cara. (En aquells 
casos que no puguin ser mecanografiats caldrà parlar amb l’organització per garantir l’accés 
a tothom al concurs i buscar la manera de transcriure l’obra). Les obres hauran d’estar 
encapçalades per un títol i un pseudònim i no aniran signades. L’extensió no serà superior a 
14 folis. 
 

FORMAT  Els treballs es presentaran en un sobre tancat, on ha de constar EL TÍTOL DEL CONCURS, 
caldrà fer-ho constar a l’exterior del sobre. A dins del sobre s’inclourà el relat amb suport 
informàtic, en format CD i tres còpies en paper. A l’interior d’aquest sobre hi anirà un altre 
sobre més petit (la plica), amb les dades personals de la persona autora del relat, fotocòpia 
del DNI, adreça i telèfon de contacte. 
 

LLIURAMENT Les obres s’han d’enviar per correu certificat o lliurar-les personalment al Registre General 
de l’Ajuntament de Dosrius. C/Sant Antoni, 1, 08319, Dosrius. 
El termini de presentació finalitzarà improrrogablement el 01 de juny de 2012 
 

JURAT El jurat està format per la regidora de l’àrea d’Igualtat Dona-Home, representants dels 
centres educatius del municipi i de la presidenta de l’Associació de dones Shakti . La decisió 
del jurat qualificador es prendrà per majoria de vots. El seu veredicte serà inapel·lable i es 
farà públic en el moment del lliurament de premis. 
 

CRITERIS DE 
VALORACIÓ 

La valoració de les obres es realitzarà sobre un total de 100 punts d’acord amb els criteris i 
barem de puntuació següent: 
El grau de qualitat literària, correcció estilística i ortogràfica. Fins a 30 punts. El grau 
d’adequació del relat al tema de la convocatòria. Fins a 10 punts.  El grau de transmissió de 
valors d’igualtat entre dona i home. Fins a 20 punts. L’originalitat en el tractament d’aquesta 
problemàtica en el món actual. Fins a 20 punts. La mesura en el contingut i la idea que es vol 
transmetre, no sigui un estereotip, o tòpic social. Fins a 20 punts. 
 

PREMIS 1er premi:  Pack de cap de setmana per a dos persones. 
2on premi: Dinar o sopar per a dos persones. 
3er premi: Lot de llibres 
 

VEREDICTE El veredicte es durà a terme en un acte públic. El dia i el lloc s’anunciarà amb antelació 
suficient 

 


