IV Concurs de Relats Curts contra la Violència Masclista
/Edicions Hades:
Edicions Hades, amb la col·laboració de la Regidoria de Polítiques de Gènere de
l’Ajuntament de Terrassa, amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania en matèria de
violència contra les dones, convoca el IV CONCURS DE RELATS CURTS CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
Aquest concurs es regirà per les següents bases:
1 — Podran concórrer a aquest Premi totes les persones residents a l’Estat
espanyol , majors d’edat, sempre que les obres siguin escrites en català o en castellà,
originals, inèdites i no hagin estat premiades anteriorment. Cada persona podrà
presentar una sola obra. No s’acceptaran obres que hagin estat publicades total o
parcialment, en material o de manera virtual. Tampoc no hi podran participar obres
premiades en un altre concurs, certamen o activitat literària, o que estiguin a l’espera de
resolució en altres certàmens o concursos, o presentades per a ser avaluades per a la
seva publicació en alguna editorial.
2 — El relat curt —EL TEMA DEL QUAL SERAN LES DIFERENTS FORMES
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA A LA SOCIETAT ACTUAL— tindrà una extensió
mínima de 10 pàgines i una extensió màxima de 12.
3 — Les obres s’hauran de presentar complint estrictament les següents
característiques:
Cal enviar les obres a la següent adreça de correu electrònic:
concurso@edicioneshades.com
Dins de la casella reservada a ASSUMPTE s’hi haurà d’especificar IV Concurs
de Relats Curts contra les Violència Masclista + Títol de l’obra (el que procedeixi).
En el correu, s’hi adjuntaran dos arxius:
a) L’obra que concursa: (per exemple L’albada.doc). L’arxiu de l’obra caldrà que
sigui en un format fàcil d’obrir (preferentment Word o PDF). Cal que estiguin
mecanografiats per a mida DIN A4, en lletra Times New Roman, de 12 punts i amb
interlineat d’espai senzill.
b) Dades de la persona concursant (per exemple L’albada. Dades autor/a). Aquest
arxiu haurà de contenir les dades de la persona concursant: nom, cognoms, DNI,
domicili, telèfons de contacte, correu electrònic) i l’acceptació de les condicions del

concurs. També haurà de contenir la declaració que l’obra és completament inèdita i que
fou escrita, en la seva totalitat, per l’autor o autora que consta a les dades.
4 — No s’acceptaran treballs que no responguin a les característiques establertes
en els punts anteriors.
5 — S’estableix un únic premi, que consisteix en una tablet i un lot de 10 llibres
de l’editorial per a l’autor/a de l’obra guanyadora. A les persones autores de les 9 obres
finalistes restants, se’ls hi atorgarà un lot de 5 llibres de l’editorial. El relat guanyador i
els 9 relats finalistes s’inclouran en un llibre que es publicarà en format de paper i en
format digital. L’editorial i la Regidoria de Polítiques de Gènere es reservaran tots els
drets per a aquesta edició, així com els drets d’autoria dels 10 relats publicats.
6 — El termini de presentació de les obres serà del 16 de juny fins al 30 de
setembre (ambdós inclosos) de 2014. No s’admetran les obres rebudes un cop tancat el
termini de presentació.
7 — El tribunal, format per tres persones que Ediciones Hades consideri
adequades —en funció de la seva trajectòria professional i dels seus coneixements en
matèria de violència contra les dones— tindrà, a més de la facultat normal de destriar el
Premi i emetre la resolució, la facultat d’interpretar les presents Bases.
8 — No es facilitarà cap informació anterior a la data de publicació dels resultats.
9 — La resolució del Tribunal es farà pública a la plana web de l’editorial
[http://www.edicioneshades.com/] i a la de la Regidoria de Polítiques de Gènere de
l’Ajuntament de Terrassa [http://www.terrassa.cat/dona]. A la persona guanyadora i a
les finalistes se’ls donarà a conèixer la resolució mitjançant contacte directe.
10 — La persona guanyadora i les finalistes no podran fer públic el resultat fins
que no es confirmi per escrit, i sense cap reserva, que accepten el premi i la forma de
lliurament, i que autoritzen l’organització a reproduir la seva imatge, el títol i el
contingut o extractes de la seva obra en accions de promoció relacionades amb la seva
obra i amb el Premi.
11 — El premi atorgat no podrà donar lloc, per part de la persona guanyadora o
per part de terceres persones, relacionades o no amb el present concurs, a impugnació
administrativa judicial o de qualsevol altra naturalesa, amb la qual cosa es ratifica el
caràcter inimpugnable, pel que fa a les condicions de l’ esmentat premi.
12 — El lliurament del IV Concurs de Relats Curts contra la violència masclista
tindrà lloc en un acte públic que es celebrarà el divendres 2 de desembre de 2016 a las
18.00 hores a la Biblioteca Central de Terrassa (Passeig de les Lletres, 1. Terrassa). La
persona premiada es compromet a assistir a l’acte de lliurament, on es farà lectura d’un
resum de l’obra. La no assistència a l’ esmentat acte, suposarà la renúncia al Premi que
s’hi lliura.
13 —Tota la informació dels treballs presentats no premiats –tant arxius d’obres
com d’autors i autores- serà esborrada immediatament després de la publicació del nom
i l’obra de la persona guanyadora i de les 9 finalistes.
14 — S’entén que amb la presentació dels originals, les persones concursants
accepten la totalitat d’aquestes Bases. L’incompliment de les Bases o d’alguna de les
seves parts, serà motiu d’exclusió del Concurs.

