
 

BASES DEL RECULL DE TEXTOS, ANY 2022 

ESCRIU PER LA IGUALTAT 

El dimarts 1 de març del 2022  es començaran a recollir els textos del recull Escriu per la Igualtat 

que el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal de la Conca de 

Barberà realitza per commemorar el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones.  

Aquesta actuació rep la col·laboració de les associacions de dones de la comarca, l’Associació 

Literària l’Escarritx, els ajuntaments de la comarca, el Consorci per a la Normalització Lingüística 

i l’Institut Català de les Dones (ICD), i els objectius que persegueix són fer visible el paper de les 

dones a la Conca de Barberà i convidar a la reflexió sobre la lluita feminista. 

Per contribuir en aquest recull de textos, podeu enviar per correu electrònic les vostres obres a 

igualtat@concadebarbera.cat de l’1 al 28 de març,  ambdós inclosos, d’aquest 2022, i hauran 

de complir els següents requisits:  

- Pot participar qualsevol persona que resideixi a la Conca de Barberà i que tingui una edat 

mínima de 16 anys. 

- Cada persona només pot presentar un text. 

- L’obra presentada pot ser qualsevol tipus de text (narratiu, descriptiu, una conversa, expositiu, 

argumentatiu o de retòrica i poesia). 

- Ha de tenir una extensió màxima de 420 caràcters (amb espais inclosos), títol a part.  

- Cal que siguin obres originals i inèdites. L’obra ha de ser mecanografiada, sense il·lustracions.  

- En el text presentat, hi ha d'aparèixer la paraula “dona” en un context d’igualtat.  

- El text s’haurà de presentar: 

1. El document ha de ser en format PDF  i s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic 

igualtat@concadebarbera.cat.  

2. L’escrit es presentarà de la següent manera:  

1.  ASSUMPTE: Escriu per la igualtat. 

2. Al cos del correu electrònic cal indicar nom i cognoms + telèfon de contacte + municipi 

de residència. 

3. El document ha de ser un document adjunt en format PDF i signat per un pseudònim 

(no pot contenir dades personals que identifiquin la persona). 

- El text escollit es publicarà en el punt del llibre que elabora el servei amb motiu de la Diada 

de Sant Jordi. 

- El jurat que escollirà el text estarà format per la presidenta del Consell Comarcal de la Dona, 

una tècnica del SIAD, una tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística i un membre de 

l’Associació Literària l’Escarritx.  

- Totes les obres presentades seran exposades en un format virtual a 

www.concadebarbera.cat 

- La participació en aquest recull de textos implica l’acceptació d’aquestes bases.  

Per a més informació, us podeu dirigir al SIAD Conca de Barberà situat a la seu del Consell 

Comarcal (c/ St. Josep, 18 de Montblanc), al telèfon 977 86 12 32  i 608 52 14 20 (WhatsApp) o 

a través de l’adreça de correu electrònic siad@concadebarbera.cat. 
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