
 

 

I CERTAMEN DE RELATS CURTS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE ORGANITZAT PER LA REGIDORIA D'IGUALTAT I 

SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT D'ABALAT DELS SORELLS 

1. Objectiu del certamen 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, 

l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells organitza el Primer Certamen de Relats Curts 

amb el lema “Som igualtat”, amb l'objecte de donar visibilitat i conscienciar a la 

ciutadania sobre la violència de gènere i la situació de desigualtat entre dones i 

homes. 

2. Caràcter del certamen 

La temàtica haurà d'estar relacionada amb la lluita contra la violència de gènere 

o situacions de discriminació que pateixen les dones en qualsevol dels seus 

àmbits (físic, psicològic, verbal, econòmic, social, laboral, etc.). 

3. Requisits de participació 

Tenir més de 18 anys. 

4. Indicacions 

Les obres han de ser anònimes, només s’indicarà el número del telèfon de la 

persona participant, amb la finalitat merament informativa. 

5. Extensió de les obres 

S'admetran obres amb una extensió màxima de 2 pàgines a doble espai, amb 

lletra Arial, grandària 12 preferiblement escrites a ordinador o mecanografiades. 

En el supòsit de ser presentada de forma manuscrita hauran de ser llegibles. 

6. Idioma 

Hauran de presentar-se en valencià o castellà. 

 



 

 

 

7. Periode i lloc de presentació 

Es podran enviar obres des del dia 11 de novembre al 26 de novembre de 2019, 

tots dos inclosos. 

 Lloc: 

Departament de Serveis Socials 

1ª Planta del Centre Cívic d’Albalat dels Sorells , Plza Comte d’Albalat s/n 

46135 Albalat dels Sorells (Valencia) 

 Horari: 

Matí: De dilluns a divendres, de 9.00h a 14.00h 

Vesprada: Dilluns i Dimecres de 16:30 – 18:00h 

O per correu electrònic: administrativa@albalatdelssorells.net 

8. Jurat 

El jurat estarà compost per la Regidora d'Igualtat i Serveis Social , la Tècnica del 

Programa Albalat Activo, i la Tècnica d’Igualtat de l’Ajuntament d’Albalat dels 

Sorells. 

9. Premis 

Premi per valor de 100 euros. 

10. Veredicte 

El veredicte serà fet públic en l'acte del dia 29 de novembre, amb motiu del mes 

en contra de la Violència de Gènere. 

11. Responsabilitats 

L’organització es reserva el dret d’anul·lar qualsevol obra en la qual els continguts 

atempten contra la dignitat humana, que inciten a la violència de qualsevol 

gènere i tipus, que no estiguen relacionats amb la temàtica proposta o no 

s'acompanya de la fitxa d'inscripció. 

12.Drets dels obres 

Les persones autores de les obres concursants es reconeixen autores d'aquestes 

obres i d'estar en ple dret de què aquestes segueixen exposades i publicades, 

cedint aquest dret a l'organització, sempre esmentant autora/o i títol de l'obra. 



 

Els participants accepten, mitjançant la seua participació en el present concurs, 

que els continguts i comentaris que vaja a ser publicats en les xarxes socials 

puguen ser compartits en els mitjans que els organitzadors estimen oportú. 

La participació en un concurs; aquesta naturalesa suposa; acceptació de les 

normes de les xarxes socials en les quals es difon. 

L'organització s'eximeix de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels 

drets de terceres persones. 

L'Ajuntament d'Albalat dels Sorells garanteix el correcte tracte d'acord amb el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al 

tractament de dades personals i a la lliure circul·lació de les mateixes. 

13. Aceptació de les bases 

Pel fet de participar en el concurs, els/as participants i guanyadors/as accepten 

les condicions de la mateixa segons es descriu en les Bases. Qualsevol dubte que 

puga sorgir de la interpretació de les presents bases serà resolt per l’organització. 


