Amb la col·laboració de:

Bases del concurs de relats LGTBIQ+
Arenys de Mar 2021

1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular el I Concurs de Relats Curts de temàtica LGTBIQ+
organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb la finalitat de promoure la creació literària
a la vila i sensibilitzar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere i la conscienciació sobre
els drets del col·lectiu LGTBIQ+.

2. Persones participants
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona empadronada a Arenys de Mar major de 12
anys.
S’estableixen tres categories:
-

De 12 a 15 anys

-

De 16 a 18 anys

-

Persones adultes

3. Característiques del relat
-

Tal com estableix l’objecte d’aquestes bases, la temàtica del relat ha de girar al voltant
de la diversitat afectiva, sexual i de gènere i la conscienciació sobre els drets del
col·lectiu LGTBI+, i es podrà utilitzar qualsevol gènere literari.

-

Els relats presentats han de ser originals i inèdits, és a dir, que no hagin guanyat cap
premi ni hagin estat difosos en qualsevol mitjà amb anterioritat. Les persones
participants seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

Amb la col·laboració de:
-

Els relats presentats han de ser individuals i escrits per la persona que els presenta.

-

Han de ser escrits en llengua catalana.

-

Cal que el relat estigui encapçalat per un títol.

-

Els relats han de ser mecanografiats, i han de tenir una extensió d’entre 3 i 5 pàgines,
amb cos de lletra 12 punts i interlineat d’1’5 punts.

-

Es tindrà en compte la cura de l’ortografia i l’estil.

-

El document ha d’anar signat per un pseudònim, i al text no hi pot haver cap referència
que permeti saber qui és la persona que l’ha escrit.

-

Seran automàticament descartats aquells relats amb contingut LGTBIQfòbic, masclista,
racista o que inclogui contingut discriminatori de qualsevol tipus.

4. Presentació dels relats
-

Els relats s’hauran de presentar a través del formulari del web municipal habilitat a tal
efecte.

-

El termini de presentació serà del dia 28 de juny al dia 30 de juliol del 2021. No
s’acceptaran relats presentats fora d’aquest termini.

-

Al formulari del web municipal caldrà omplir els camps següents:
o

Nom i cognoms de la persona autora

o

Pseudònim

o

DNI

o

Edat

o

Telèfon de contacte

-

El jurat no tindrà accés a les dades del formulari fins que s’hagi decidit el veredicte.

-

Només es pot presentar un relat per persona. En cas que una persona presenti més d’un
relat, només es tindrà en compte el darrer relat presentat.

5. Jurat
La composició del jurat serà la següent:
-

Una persona d’Arenys de Mar vinculades al món editorial i literari.

-

Una persona en representació de la Biblioteca P. Fidel Fita d’Arenys de Mar.

Amb la col·laboració de:
-

Una persona representant del col·lectiu Jovent Dissident, en tant que únic col·lectiu del
municipi d’àmbit LGTBI+.

6. Premis
S’atorgaran els següents premis:
-

Categoria de 12 a 15 anys: un val de 20€ a la llibreria Set-Ciències i dues entrades per al
teatre principal.

-

Categoria de 16 a 18 anys: un val de 20€ a la llibreria Set-Ciències i dues entrades per al
teatre principal.

-

Categoria persones adultes: un val de 20€ a la llibreria Set-Ciències i dues entrades per
al teatre principal.

El jurat es reserva el dret de deixar desert el premi si ho considera oportú.

7. Difusió dels relats
Tots els relats rebuts es podran veure en obert al web municipal, i se’n promocionarà la lectura
a través de xarxes i mitjans municipals,.

8. Conformitat amb les bases
La presentació d’un relat al concurs implica la conformitat i acceptació d’aquestes bases.

Arenys de Mar, 28 de juny de 2021

