
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXII CONCURS DE RELATS BREUS DE DONES - "Paraules d’Adriana" 
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a través de la Regidoria d'Igualtat convoca un concurs 

de relats breus de dones 

BASES 
 
1. PARTICIPANTS: 

• Podran participar-hi totes les dones a partir de 16 anys que ho desitgin. 

• Residència a l’Estat Espanyol.  

• Cada una d'elles pot presentar dues obres com a màxim. 

• La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. 
 
2. CONDICIONS DELS RELATS:  

• Podran estar escrits en català o en castellà.  

• Hauran de ser inèdits, originals i es presentaran en format a doble espai amb lletra Times New Roman 12 o 
Arial 12, mida DINA-4 i escrits en una sola cara. L'extensió no serà inferior a 4 pàgines ni superior a 10 
pàgines.  

• Els relats no hauran d'haver estat guanyadors i/o finalistes d'aquest concurs en anterior edicions, ni de 
qualsevol altre concurs. 

• Les concursants no hauran d’haver estat guanyadores d’aquest concurs a l’anterior edició, ni en més de dues 
edicions d'aquest concurs de qualsevol categoria. 

• El tema és lliure. Es valorarà la qualitat literària del relat, la utilització d'un llenguatge no sexista, la visibilització 
de les desigualtats de gènere i el tractament de la igualtat entre dones i homes. 

 
3. PREMIS:  

• Categoria General de 750 euros.  

• Categoria Sant Adrià de 450 euros a la millor obra feta per una autora de Sant Adrià.  

• Les dones adrianenques poden optar a les dues categories. 

• Per a la concessió de la categoria de Sant Adrià, l'Ajuntament comprovarà d'ofici l'empadronament de la 
concursant al municipi. 

• Els premis estaran sotmesos a les retencions fiscals pertinents. 

• Els premis es faran efectius mitjançant transferència bancària. Les guanyadores facilitaran les dades adients 
per poder fer efectius els premis. 

 
4. TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

• Finalitza el divendres, 20 de gener 2023. 

• Les autores de Sant Adrià faran constar en el primer full del relat si, a més de participar en la categoria general, 
volen optar a la categoria de Sant Adrià. 

• Es podran presentar o enviar:   
• per correu postal al CIOD, on es presentaran quatre còpies signades amb pseudònim. Juntament amb 

un sobre tancat amb les dades de l'autora: el pseudònim, el nom, els cognoms, l'adreça postal, el 
correu electrònic, un telèfon de contacte i la fotocòpia del NIF/NIE de l'autora. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• per correu electrònic a infodonaciod@sant-adria.net, on s'enviaran tres documents: el relat o els 
relats presentats amb el pseudònim, les dades personals (el nom, els cognoms, el pseudònim, l'adreça 
postal i el telèfon de contacte) i el document escanejat del NIF/NIE de l’autora. 

• presencialment al CIOD. HORARI DE RECEPCIÓ: matins (dilluns a divendres de 9 a 13 h) i tardes 
(dilluns a dimecres de 15 a 19 h). 

 

5. JURAT:  
• El jurat serà nomenat mitjançant decret de la Regidora Delegada de Participació Ciutadana, Igualtat i 

Dinamització de la Gent Gran.  El resultat del Jurat es farà públic el mes de març 2023.  

• Si el Jurat considera que els treballs presentats no tenen el nivell adequat, els premis es podran declarar 
deserts. La Regidora Delegada d’Igualtat dictarà decret de concessió dels premis d'acord a l'acta del jurat. 

• El jurat es reserva el dret a decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb les bases de 
concurs. 

 
6. ENTREGA PREMIS: 

• Les guanyadores dels premis es comprometen a assistir a la entrega de premis, o per causes justificades, a 
enviar un/a representant degudament autoritzat/da. 

• Es comunicarà a totes les dones participants mitjançant correu postal o electrònic: el lloc, la data i l'hora de 
l'acte de l'entrega de premis que es portarà a terme al voltant dels actes de commemoració del 8 de març de 
2023, Dia Internacional de les Dones, organitzats per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat. 

• Les obres premiades quedaran en poder de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, el qual es reserva el dret de 
publicar-les. Les obres no premiades podran retirar-se en el CIOD durant el mes d'abril. 

 
7. APROVACIÓ DE LES BASES: 

• Quedarà supeditada a la condició suspensiva de l'existència de crèdit a la partida pressupostària 107 2314 
48100 per a l’exercici 2023 

 
Per consultar bases i informació: 
www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/igualtat 
www. facebook.com/CIODDonesSantAdria 
@cioddonessab 
 
CIOD- Centre d'Informació i Orientació de la Dona 
C/Les Escoles, 10 baixos 
08930 – Sant Adrià del Besòs  
T. 93 462 11 21/ e-mail: infodonaciod@sant-adria.net 
 


