
   
  

  

BASES DE PARTICIPACIÓ DEL XII CONCURS DE NARRATIVA BREU AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE ISABEL DE VILLENA  

  

La Unitat d'Igualtat (Espai Dona) de l'Ajuntament de Burjassot, en el seu afany per 
potenciar i reivindicar la igualtat efectiva entre dones i homes, organitza el XII Concurs 
de Narrativa Breu amb Perspectiva de Gènere Isabel de Villena, que es regirà per les 
bases següents:  

1. La participació és oberta a tota la població, sense que s'exigisca com a requisit 
l'empadronament en el municipi de Burjassot. Hi haurà tres categories:  
  
- Categoria infantil: persones de 10 a 13 anys d'edat.  
- Categoria juvenil: persones de 14 a 17 anys d'edat.  
- Categoria adulta: persones majors de 18 anys d'edat.  

  
2. Les creacions/obres han de ser originals i inèdites per a aquest concurs; per tant, 

no poden haver sigut premiades en cap altre concurs.  
  

3. La temàtica del concurs ha de versar sobre la igualtat de gènere.  
       

Document signat electrònicament (RD 1671/2009). La autenticitat d’aquest 
document pot ser comprovada mitjançant el CSV: 13523627603576535015 en 
https://sede.burjassot.org 
  

4. El format creatiu podrà ser microrelat o còmic. En el cas del microrelat, el text 
podrà contindre des de 10 paraules fins a 200 paraules en total i, com a 
recomanació, utilitzar la lletra Times New Roman. Per al còmic, l'extensió 
màxima serà de dues pàgines DIN A4, cadascuna per una sola cara, i la tècnica 
artística queda a elecció lliure de cada participant.  
  

5. És obligatori l'ús de llenguatge inclusiu en cada obra.  
  

6. El text narratiu es podrà presentar tant en valencià com en castellà.  
  

7. Les obres creades, tant si és microrelat com si és còmic, s'enviaran en format 
PDF per correu electrònic a Unitat d'Igualtat (Espai Dona): 
accionsocial@burjassot.es. En el moment de rebre el treball, s'enviarà un 
missatge de confirmació de la recepció.  
  

8. El termini de presentació de treballs finalitza el 31 de març de 2023 a les  
00.00 h.  
  

    



9. Els textos han de portar adjunt un document amb les dades personals de qui l'ha 
redactat: nom, cognoms, centre educatiu si escau, data de naixement, telèfon de 
contacte i DNI.  
  

10. No s'admetrà a concurs cap relat enviat fora de termini i, en general, qualsevol 
altre que no complisca les condicions expressades en aquestes bases.  
  
  

11. El jurat estarà format per persones amb aptituds per a exercir com a jurat.  
  

12. Cadascuna de les tres persones premiades en el concurs, obtindran un lot de 
llibres amb perspectiva de gènere adaptat a cadascuna de les edats de les 
persones participants i el reconeixement mediàtic.  
  

13. El reconeixement i el lliurament del premi tindrà lloc a Burjassot; no obstant això, 
l'Ajuntament de Burjassot no es responsabilitza del desplaçament de les/els 
finalistes. S'informarà del lloc i la data exacta de l'acte de lliurament.  
  

14. Les persones autores cedeixen tots els drets de l'obra a la Unitat d'Igualtat (Espai 
Dona), Ajuntament de Burjassot, per a poder fer-ne la difusió que es considere 
convenient.  
  

15. La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació total de les bases.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


