Col.lectiu de Dones
de Tarragona

Amb la col·laboració de:

Portada: Fotografia guanyadora del I CONCURS FOTOGRÀFIC "8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES". Autora: Elsa Llort Domenech.

Plaça de la Font, 1
Telèfon: 977 296 279
Adreça electrònica: siad@tarragona.cat

Consell Municipal
de les Dones

> EL CONCURS
Es convoca l’11a edició del
concurs literari “Relats de Dones”, que ja esdevé una cita
inexcusable en el calendari de
qualsevol dona de la ciutat de
Tarragona.

> PARTICIPANTS
Poden participar-hi totes les dones empadronades al municipi
de Tarragona.

> TEMA
Temàtica completament lliure.
Es valorarà:
- L’originalitat
- L’estructura de la història
- La qualitat en la redacció

> CARACTERÍSTIQUES
Els treballs poden estar escrits
tant en català com en castellà.
Els treballs tindran una extensió
màxima de quatre folis a doble
espai i per una sola cara.
Els treballs s’han de presentar
escrits a ordinador, amb el processador de textos Word. Lletra
Arial mida 12.
Cal que les obres siguin originals i inèdites i que no hagin
estat premiades en cap altre
concurs o certamen.
Gènere literari lliure.

> TERMINI
El termini d’admissions finalitzarà el 25 de febrer de 2011 a
les 14 hores.

> PRESENTACIÓ
1. Electrònicament
Cal presentar els treballs per
correu electrònic a l’adreça
siad@tarragona.cat.
En el cos del missatge s’ha de
fer constar el títol del treball, el
nom i cognoms, l’adreça, el codi
postal, la localitat, el telèfon i el
NIF.
El relat s’enviarà adjunt al missatge amb la denominació següent:
Nom del relat. Pseudònim de
l’autora. Extensió del document
Exemple: experiencies.galilea.
doc
Els originals seran rebuts per
una persona que no és membre
del jurat i que garantirà l’anonimat de les autores.
Quan es rebi l’original s’enviarà
un justificant de recepció per
correu electrònic.
En el fitxer adjunt enviat per correu electrònic no s’ha d’incloure
cap dada personal de l’autora.
En aquest cas seria immediatament desqualificada.
2. Personalment
Cal presentar el relat a l’Ajuntament en dos sobres tancats.
El sobre número 1 ha de contenir l’original i, preferentment, un
suport digital i al sobre número 2 s’han d’incloure les dades
personals (nom i cognoms, NIF,
domicili, telèfon i adreça electrònica).

S’indicarà a l’exterior dels sobres el nom de l’obra i el pseudònim de l’autora.
Lloc de presentació: Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona
Horari: de dilluns a divendres de
9 a 14 h.
Per a més informació truqueu al
telèfon 977 296 279.

> PREMIS
1r Premi Cap de setmana
per valor de 250 €
2n Premi Cap de setmana
per valor de 200 €
3r Premi Cap de setmana
per valor de 150 €

> MEMBRES DEL JURAT
El jurat està format per:
La coordinadora de l’Àrea de
Serveis a la Persona i 7a tinenta
d’alcaldia
Una periodista
Una representant dels col·lectius
de dones i/o entitats que formen
part del Consell Municipal de
les Dones de Tarragona
La consellera de Cultura, Medi
Ambient i Salut
Una escriptora

> DATA DEL VEREDICTE
Els resultats es faran públics el
dia 8 de març a les 11 hores a la
Sala de Plens de l’Ajuntament de
Tarragona (plaça de la Font ,1).

> EXPOSICIÓ
Tots els treballs presentats a
concurs estaran exposats virtu-

alment al web de l’Ajuntament
de Tarragona:
www.tarragona.cat
Es lliurarà un diploma acreditatiu de la participació al concurs
a totes les participants.
Les obres premiades quedaran
en poder de l’Ajuntament de
Tarragona. Les autores cedeixen
a l’Ajuntament de Tarragona els
drets d’ús per a la difusió, distribució, exhibició i reproducció, tant en paper com al web
de l’Ajuntament, amb finalitats
de sensibilització en temes de
gènere i sense ànim de lucre,
sempre indicant els noms de les
persones autores.
El jurat es reserva el dret de no
acceptar a concurs les obres que
no s’ajustin a aquestes bases o a
la legalitat vigent.
Les concursants podran recollir
les obres no premiades durant
els 30 dies següents al lliurament dels premi al Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) de l’Ajuntament de Tarragona (plaça de la Font, 1). Un
cop transcorregut aquest termini
les obres seran destruïdes.
La participació en el concurs
implica la plena acceptació
d’aquestes bases.
Qualsevol qüestió no prevista
en aquestes bases la resoldrà,
en última instància, el jurat del
concurs.

