Número 22, de 23 d’octubre de 2013
Organisme: Departament de Benestar Social i Família / Institut Català de les Dones

RESOLUCIÓ BSF/2168/2013, de 17 d’octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la
tercera edició del Premi del concurs de microrelats amb motiu de la commemoració del Dia
Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, el 25 de novembre, i s'obre la
convocatòria pública per a l'any 2013.
-1 Objecte
L'objecte del concurs és l’atorgament dels premis de microrelats per a l’any 2013 per tal de
fomentar la sensibilització social contra la violència masclista, mitjançant propostes de creació
literària al voltant de nous models de relació entre dones i homes que superin els estereotips
tradicionals basats en les relacions de poder que supediten un sexe a un altre.
-2 Característiques dels microrelats
Els microrelats han de recrear situacions de relacions de parella que superin conductes
estereotipades de poder i control per part dels homes i de submissió per part de les dones. Cal que
els relats reflecteixin relacions de parella basades en el respecte mutu, la resolució pacífica de
conflictes i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
No poden excedir els 420 caràcters. Cal que siguin obres originals i inèdites.
-3 Persones participants
La participació és oberta a totes les persones físiques majors de 14 anys que estiguin en algun dels
supòsits següents:
a) Persones que tinguin residència a Catalunya.
b) Persones membres de les comunitats catalanes de l'exterior.
No hi poden participar associacions, entitats, organismes, grups o comptes col·lectius.
L'acreditació dels requisits de les persones participants s'efectua mitjançant les consultes
d’interoperabilitat del document identificador i del padró d’habitants, en un moment previ a
l'atorgament del Premi.
-4 Criteris de valoració
Els membres del jurat tenen en compte els criteris següents:
L'originalitat. Fins a un màxim de 4 punts.
La fidelitat a la temàtica proposada. Fins a un màxim de 3 punts.
La capacitat d'impacte del missatge. Fins a un màxim de 3 punts.

És requisit necessari per poder atorgar el premi l'obtenció d'un mínim de 7 punts. Si cap de les
candidatures presentades obté aquesta puntuació, el premi es declararà desert. El Premi no es pot
dividir entre diferents candidatures.
-5 Terminis
El termini de presentació de microrelats comença el mateix dia de la publicació d’aquesta Resolució
al DOGC i finalitza el dia 17 de novembre de 2013.
-6 Procediment per concursar
Cal publicar una única actualització al mur de la pàgina Institut Català de les Dones del Facebook
amb el microrelat proposat. Un cop fet, a causa de les normes de funcionament de la plataforma
Facebook, és indispensable també enviar un missatge amb el mateix contingut i el nom i el DNI/NIF
o NIE de la persona autora a icd.comunicacio@gencat.cat. Si no es fan les dues coses, les
aportacions a Facebook no seran tingudes en compte. El procediment ordinari de presentació de
sol·licituds és el correu electrònic, sens perjudici de l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Només es pot presentar un relat per persona.
Es considera autor/a la persona propietària del compte de correu electrònic des del qual s'hagi
enviat el microrelat premiat.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les bases.
No es permeten relats o comentaris ofensius sobre les obres. L'ICD es reserva el dret de retirar els
comentaris o relats que consideri.
-7 Premi
El primer premi està dotat amb una subscripció de dotze números a una de les revistes de Sàpiens
Publicacions (Sàpiens, Descobrir, Cuina) i un lot de llibres d’història; el segon i el tercer premi estan
dotats amb una subscripció de dotze números a una de les tres revistes esmentades.
Els premis van a càrrec de Sàpiens Publicacions.
El nom de la persona premiada es farà públic a la web oficial de l'Institut Català de les Dones.
-8 Reserva de drets de reproducció
L'Institut Català de les Dones es reserva els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i
transformació de les obres participants, i la cessió es fa gratuïtament i amb exclusivitat, sense límit
de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
L'Institut Català de les Dones es reserva el dret de publicar i difondre els microrelats concursants
que consideri oportuns a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació socials, dels
mitjans de comunicació propis de la Generalitat de Catalunya, així com en altres suports de difusió.
La pàgina Facebook del concurs és una pàgina oberta que tothom pot llegir, de manera que totes
les publicacions que es realitzin seran accessibles també a persones que no pertanyen a la
comunitat Facebook, i es podrà visualitzar tant el contingut com el perfil de l'usuari (nom i foto,
aquesta darrera, si escau). Les persones participants eximeixen l’ICD de qualsevol responsabilitat
derivada dels continguts i de l’ús que se’n faci per terceres persones.
-9 Dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants es tractaran amb la finalitat de gestionar i
tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la
normativa sobre protecció de dades estableix.
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