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Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 7 de febrer de 2013 per
la qual s’aprova la convocatòria del I Certamen de microrelats i contes en
commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona
La Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona, i el Decret 109/2001,
de 3 d’agost, pel qual es regulen l’organització i el funcionament de l’Institut Balear
de la Dona, en la versió consolidada, atribueixen a aquest organisme, entre altres
funcions, la promoció de projectes i l’impuls de mesures per a la participació de la
dona en tots els àmbits de la vida pública. La Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a
la dona, té per objecte regular de forma integral la situació de la dona en els distints
àmbits amb la finalitat de fer efectiu el principi d’igualtat de dones i homes a les Illes
Balears, establir els principis generals que han d’orientar aquesta igualtat,
determinar les accions bàsiques que s’han d’implantar i també completar
l’organització administrativa de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en
l’àmbit de les Illes Balears.
L’Institut Balear de la Dona estableix el I Certamen de microrelats i contes
commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb l’objectiu
promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes mitjançant la creació
nous contes i relats en què es transmetin conceptes, actituds i valors lliures
prejudicis i estereotips de gènere per poder avançar cap a un món més just.

en
de
de
de

Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Establir la convocatòria del I Certamen de microrelats i contes en
commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
2. Aprovar les bases del I Certamen de microrelats i contes en commemoració del 8
de març, Dia Internacional de la Dona (annex 1).
3. Aprovar el model d’autorització del representant legal del menor per presentar-se
al certamen i recollir el premi (annex 2).
4. Aprovar una quantia total dels premis del certamen per un import màxim de
800 €.
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5. Designar el cap del Servei de Gestió i Planificació de l’Institut Balear de la Dona
com a òrgan competent per instruir el procediment.
6. Publicar aquesta Resolució a la web de l’Institut Balear de la Dona
(http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=232),
al
tauler d’anuncis d’aquest organisme i a la web general de l’Administració de la
Comunitat
Autònoma
de
les
Illes
Balears
(http://www.caib.es/root/index.do?lang=ca).
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs d’alçada davant la directora de l’Institut Balear de la Dona o,
directament, davant el conseller de Salut, Família i Benestar Social, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà que s’hagi publicat, d’acord amb l’article 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i l’article 12.3 del Decret 109/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen
l’organització i el funcionament de l’Institut Balear de la Dona, en la versió
consolidada.
Palma, 7 de febrer de 2013
La directora de l’Institut Balear de la Dona

Manuela Meseguer Barrios
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Annex 1
Bases del I Certamen de microrelats i contes en commemoració del 8 de març, Dia
Internacional de la Dona
1. Objecte
L’Institut Balear de la Dona, en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de
la Dona, organitza la primera edició del Certamen de microrelats i contes amb
l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes mitjançant la
creació de contes i relats en què es transmetin conceptes, actituds i valors lliures de
prejudicis i estereotips de gènere per poder avançar cap a un món més just.
2. Tema
El tema genèric del certamen és la dona, i els contes i els microrelats han d’estar
relacionats amb algun dels àmbits següents:
— La participació activa de la dona en la vida política, social, cultural i econòmica
en les mateixes condicions que els homes.
— El respecte de les diferències entre dones i homes.
— Les desigualtats existents entre dones i homes en diferents àmbits (laboral,
familiar, social, etc.).
— La dificultat d’accés a llocs directius i la diferència salarial entre dones i homes.
— El valor de les tasques domèstiques. La coresponsabilitat i el repartiment de
tasques com a principis que fomenten l’autonomia personal, la igualtat i la
cooperació.
— L’ús no sexista del llenguatge.
— L’anàlisi crítica de la imatge de la dona en els mitjans de comunicació.
— La reinterpretació dels estereotips i rols sexistes apareguts en els contes, la
literatura, el cinema, la televisió...
— Les aportacions rellevants de la història, en els àmbits de la política, l’economia,
la ciència, la literatura, la pintura...
— Les relacions de respecte i igualtat entre nins i nines: el foment de l’elecció de
professionals sense gènere, l’ús dels espais, l’ús no sexista del joc i les joguines...
— La prevenció i l’eradicació de la violència cap a les dones mitjançant la
promoció de les relacions de bon tracte.
L’elecció del tema d’entre els proposats és lliure.
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3. Participants
Poden participar en aquest certamen totes les persones residents a les Illes Balears
d’acord amb les quatre categories establertes segons els grups d’edat següents:
I.

Gènere microrelat (individual)
A. Categoria adulta (a partir de 18 anys): nascuts des del 1995.

II.

Gènere conte (individual i grupal)
B. Categoria juvenil (de 12 a 17 anys): nascuts entre el 2001 i el 1996.
C. Categoria infantil 2a (10 i 11 anys): nascuts entre el 2003 i el 2002.
D. Categoria infantil 1a (8 i 9 anys): nascuts entre el 2004 i el 2005.

4. Premi
Hi ha un únic premi individual per a cada una de les categories. Els premis són:
— Un llibre electrònic per valor de 100 € per a la categoria adulta.
— Una tauleta tàctil per valor de 100 € per a les categories infantil (1a i 2a) i
juvenil.
A més, respecte a les categories infantil (1a i 2a) i juvenil, hi ha tres premis
col·lectius per als treballs que es presentin en grup, que consisteixen en llibres,
contes i altres materials coeducatius per valor de 100 €, per a les aules o els grups
que destaquin pel nombre de treballs presentats així com per la qualitat i
l’originalitat en conjunt.
D’aquesta manera, un treball de les categories infantil i juvenil pot ser premiat com
a part del grup i, també, individualment.
5. Presentació dels treballs: requisits, terminis i documentació
5.1. Els contes es poden presentar en les dues modalitats següents:
5.1.1. Individual
Els participants han de presentar dos sobres tancats. Cada conte s’ha de presentar
dins un sobre signat en què només s’ha de fer constar un títol i la categoria (juvenil,
infantil 1a o infantil 2a). A dins, s’hi ha d’adjuntar l’altre sobre tancat, en l’anvers
del qual s’hi ha de fer constar el títol i, en l’interior, les dades d’identificació de
l’autor o autora (nom, llinatges, any de naixement, còpia del DNI o passaport,
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adreça, telèfon de contacte i, en cas que sigui menor d’edat no emancipat,
autorització signada pel pare o la mare o pel tutor o tutora legal).
5.1.2. Grupal
A més del que determina l’apartat anterior (modalitat individual), cal presentar la
informació següent (en un sobre a part): les dades del centre educatiu o entitat
infantil/juvenil (telèfon i persona de contacte), la identificació de l’aula i la relació
dels títols dels contes corresponents a cada alumne.
5.2. Els microrelats s’han de presentar en suport paper, de conformitat amb els
requisits que estableix l’apartat 5.1, o en suport digital (en línia). En aquest darrer
cas, els participants han d’enviar un missatge electrònic amb tres arxius en format
PDF, Word, Openwriter, WorldPad o similar:
— Un primer arxiu amb el microrelat, sense identificació de l’autor o autora i amb
un títol que ha de constar en l’encapçalament del microrelat.
— Un segon arxiu en el qual consti el mateix títol amb les dades personals de
l’autor o autora (nom, llinatges, any de naixement, còpia del DNI o passaport,
adreça i telèfon de contacte).
— Un tercer arxiu amb el mateix títol en què consti una certificació escrita de
l’autor o autora que garanteixi que els drets de l’obra no estan compromesos i
que no s’ha presentat a cap altre certamen pendent de resolució.
5.3. La forma dels texts que es presentin, segons el gènere narratiu, ha de ser la
següent:
— Microrelats: han d’estar redactats en una llengua oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (català o castellà) i han de ser originals i inèdits.
S’han de presentar impresos, per una cara, en lletra Arial de cos 12 i en fulls DIN
A4, amb una extensió màxima de 100 paraules.
— Contes: han d’estar redactats en una llengua oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears (català o castellà) i han de ser originals i inèdits. En les dues
categories infantils, els treballs es poden presentar manuscrits i poden incloure
il·lustracions. Els treballs impresos, s’han de presentar en lletra Arial de cos 12 i
en fulls DIN A4, per una cara, amb una extensió màxima de 5 pàgines.
5.4. El termini d’admissió dels treballs comença l’11 de febrer i acaba el 25 de febrer
de 2013 a les 14.00 hores.
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5.5. Els treballs es poden enviar a ibdona@caib.es o presentar a l’Institut Balear de
la Dona (c/ d’Aragó, 26, 1r E, 07006 Palma) o als llocs que estableix l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, adreçats a l’Institut Balear de la
Dona. En el cas que els treballs no es presentin directament a l’Institut Balear de la
Dona, el mateix dia s’ha de comunicar el lloc i la data de presentació a l’adreça
electrònica indicada.
5.6. Totes les persones que participin en el certamen han d’acceptar aquestes bases.
5.7. Tots els treballs presentats que no compleixin les condicions fixades en aquestes
bases seran exclosos automàticament, sense passar la fase de selecció i sense que el
Jurat del certamen els examini.
6. Jurat
6.1. El Jurat és l’òrgan col·legiat al qual correspon seleccionar les persones
participants, valorar les obres presentades i proposar a la directora de l’Institut
Balear de la Dona la resolució de les obres guanyadores en cada una de les
categories.
6.2. El Jurat està format per les persones següents:
a) Presidenta: la directora de l’Institut Balear de la Dona o la persona en qui
delegui.
b) Secretari (amb veu i vot): Miquel Aguiló Llobera, cap de servei de l’Institut
Balear de la Dona.
c) Vocals:
1r. Simó Carles Reus Mestre, tècnic superior de l’Institut Balear de la Dona.
2n. Margalida Cantallops Alemany, treballadora social de l’Institut Balear de la
Dona.
3r. Susana Ortega Merino, treballadora social de l’Institut Balear de la Dona.
6.3. Per avaluar els treballs, es considera que hi ha quòrum suficient en el Jurat quan
hi són presents la presidenta, el secretari i, almenys, un vocal.
6.4. Els criteris de valoració per adjudicar els premis són, fonamentalment, els
següents: el tractament i l’ajustament a la temàtica proposada, l’ús del llenguatge
no sexista, la creativitat, la innovació sobre el contingut i la qualitat literària.
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6.5. La decisió del Jurat és inapel·lable. Es comunicarà als guanyadors via telefònica
abans del 6 de març de 2013 i es publicarà a la web de l’Institut Balear de la Dona
(http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=232). El Jurat
pot declarar desert el premi.
7. Resolució, notificació i lliurament dels premis
7.1. L’òrgan competent per resoldre la concessió dels premis és la directora de
l’Institut Balear de la Dona.
7.2. La resolució de la concessió dels premis es notificarà a l’adreça postal o
electrònica de l’autor o autora del conte o el microrelat.
7.3. Els premis es lliuraran el 8 de març, a les 14.00 hores, a la seu de l’Institut
Balear de la Dona, durant la commemoració del Dia Internacional de la Dona.
7.4. Els premis es lliuraran als representants legals dels guanyadors que siguin
menors d’edat no emancipats.
8. Altres determinacions
8.1. Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Institut Balear de la Dona, que
els podrà publicar, si ho considera convenient, i utilitzar (incloses les il·lustracions
que contenguin) per divulgar-los amb finalitats informatives, educatives o de
caràcter social coincidents amb els objectius de l’Institut Balear de la Dona. Els
treballs no premiats seran destruïts si, en el termini de trenta dies hàbils després de
l’acte de lliurament dels premis, els autors o una persona degudament autoritzada
no els retiren.
8.2. Les dades personals que es proporcionin formaran part del fitxer de
responsabilitat de l’Institut Balear de la Dona, amb la finalitat de gestionar la
participació en el certamen, així com per trametre informació sobre futurs
certàmens, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
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Annex 2
Autorització del representant legal
(Els menors d’edat han d’aportar aquesta autorització signada per participar en el certamen.)

................................................................................,
amb
DNI
núm.
..............................,
pare/mare
o
tutor/a
de
................................................................................, l’autoritz a participar en el I
Certamen de microrelats i contes en commemoració del 8 de març, Dia
Internacional de la Dona, i accept les bases de la convocatòria per als participants
menors d’edat.
____________________, _____ d____________________ de 2013

[rúbrica]
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