SURT: 25 anys compromeses amb les dones:Bases concurs literari
Presentació
La Fundació SURT fa enguany 25 anys. 25 anys d’acció social i empoderament
de les dones. Són 25 anys de compromís amb la lluita per l’equitat de gènere. La
inclusió, la solidaritat i la transformació social. Molts d’aquests anys de vida, el
Raval ha estat el barri que ens ha acollit, és per això que volem centrar-nos en el
barri per visibilitzar l’acció i els drets de les dones.
Participants i categories
La participació és oberta a veïnes, veïns, treballadors i treballadores del Barri
del Raval.
Modalitats
Existirà una única modalitat, que abastarà els següents gèneres literaris:


Narració breu o micro relat



Poesia

Requisits
Els treballs han de ser originals i inèdits, escrits en llengua catalana o castellana.
Cada participant només pot presentar un únic treball.
Categories
A1categoria infantil – 6 a 8 anys
A2 categoria infantil – 9 a 11 anys
B categoria juvenil – 12 a 17 anys
C categoria adulta – a partir de 18 anys
Tema i característiques
El tema és “Les dones al barri del raval”
El text tindrà una extensió màxima de 2 fulls A4 escrits per una cara.
Presentació, lloc i dates de lliurament
Del 16 de març al 14 d’abril, es poden entregar els treballs per via electrònica o
presencial.
Per via electrònica
S’haurà d’enviar un e-mail a comunicació@surt.org indicant que es vol
participar en el concurs.
Caldrà que adjunteu un document amb l’obra que haurà d’incloure el
pseudònim i la categoria en la que es participa.

En un document a banda es posarà el pseudònim, el nom, l’edat, el títol de
l’obra, la categoria, el correu electrònic i un telèfon de contacte.
Entrega presencial
S’entregarà a la recepció de Fundació SURT, c/ Guàrdia, 14, baixos. Barcelona
Els treballs aniran signats amb pseudònim i es presentaran dins d’un sobre on
constarà la categoria i el pseudònim. A l’interior del sobre n’hi haurà un altre de
tancat, també amb la categoria i el pseudònim a l’exterior, que contindrà les
dades següents: pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a, categoria, edat, telèfon
i correu electrònic.
Premis
S’estableix 1 premi per categoria, amb el ben entès que el jurat podrà atorgar
accèssits si ho creu convenient.
El premi per a les categories A1 i A2 tindran un lot de llibres, un lot de
pel·lícules en DVD i 2 entrades per a un espectacle teatral.
La Categoria B tindrà un lot de llibres, 2 entrades per a un espectacle teatral i
un taller de cuina.
La Categoria C tindrà un lot de llibres, 2 entrades per a un espectacle teatral i
un sopar per a dues persones.
Totes les categories tindran un diploma acreditatiu.
Totes les obres presentades es publicaran electrònicament per tal de recollir
l’experiència de les dones en la vida al raval.
Jurat
El jurat estarà format per: Jenn Diaz (escriptora), Begoña García Carterón
(Periodista i escriptora), Soledad Bengoechea (historiadora), Mireia Aranda
(Fundació tot Raval) i Carme Porta (Fundació Surt).
El Jurat es reserva el dret de decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir
relacionada amb les bases del concurs.
El jurat determinarà el seu propi sistema d’avaluació i votació. El veredicte serà
inapel·lable.
L’acta del jurat podrà ser consultada posteriorment per qui la sol·liciti.
Lliurament de premis
La comunicació del veredicte del Jurat i el lliurament de premis es duran a
terme el 23 d’abril, a la Rambla del raval.
Altres consideracions

Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de
tercers sobre l’obra presentada i són responsables de qualsevol reclamació per
autoria.
El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.
Les persones participants autoritzen l’organització perquè pugui difondre
les obres presentades a concurs per qualsevol mitjà que consideri oportú.
Qualsevol consulta dels participants sobre aquestes bases es pot plantejar
a l’organització a través de l’adreça electrònica comunicacio@surt.org
Agraïments:
Bel Olid, Jenn Diaz, Cinta Arasa, Cati Pallàs, Ricard Desola i Sònia Moll per la
donació dels seus llibres. També agraïm el suport a Edicions del Bullent pel lot
de llibres, Pack Màgic pels dvd i Time Out pels llibres i entrades al teatre. Ales
membres del jurat pel temps i les aportacions.
Ens han donat suport:

