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L’Ajuntament de sa Pobla presenta la quarta edició del Concurs de gloses per la
igualtat. La malaltia de la COVID-19 no va aturar la tercera convocatòria
d’aquest certamen, ans al contrari, en provocà l’adaptació per altres mitjans no
presencials. Ara, la “nova normalitat” ens evidencia dia rere dia que la violència
de gènere és una pandèmia vigent i estructural a les nostres societats. Les
polítiques per la igualtat mereixen continuïtat, compromís i reforç per tal
d’eradicar totes les violències que pateixen les dones en clau de gènere.
L'Ajuntament de sa Pobla, en el marc de les accions adscrites al Pacte Ciutadà
per una Mallorca Lliure de Violències Masclistes s'adhereix a la iniciativa de la
Direcció Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca i convoca el IV Concurs de
gloses per la igualtat amb la intenció de promoure la igualtat de gènere des de
la creació i la cultura popular.
Les Bases per les quals es regula el concurs pretenen premiar les millors gloses
d'acord amb les següents consideracions:

BASES
1. Els treballs han de ser originals, redactats en llengua catalana, inèdits i no
haver estat premiats en cap altre concurs.
2. Els treballs presentats hauran de complir amb els següents requisits:
● No reproduir rols de gènere estereotipats
● No emprar llenguatge sexista, homòfob ni racista.
● No caure en la hipersexualització.
● No vulnerar la dignitat de les dones.
3. Es presentarà un màxim de 5 gloses per persona participant.
4. Cada glosa haurà de tenir una extensió mínima de vuit versos i haurà de
respectar les normes de la glosa (extensió dels versos i rima)
5. L’entrega es podrà fer en persona o emplenant el full d’inscripció per link,
amb el següent procediment;
•

En persona. Cada participant haurà d'entregar tants de sobres com
obres presenti. (màxim 5 obres). A l'exterior de cadascun

d'aquests sobres hi ﬁgurarà el
pseudònim de la persona participant i el títol de l'obra. Cadascun
d'aquests sobres ha de contenir:
a)

La GLOSA, que a la part superior portarà el títol de l'obra (pot

ser el primer vers de la glosa) i un pseudònim de l’autor o l’autora.
b)

La PLICA corresponent, que consisteix en un sobre tancat

damunt del qual hi ﬁgurarà el pseudònim, el títol de la glosa i
especiﬁcar el premi al qual opta. Dins d'aquest sobre tancat hi
aniran les dades de la persona concursant: nom, adreça, codi
postal, adreça electrònica i telèfon.
El nom de l'autor o de l'autora no ha d'aparèixer ni a les còpies de
les obres ni a l'exterior dels sobres.
•

Per

formulari

d’inscripció

online.

Cada

participant

haurà

d’emplenar el formulari d’inscripció i adjuntar al full d’inscripció tants
documents PDF com obres presenti (màxim 5 documents PDF). Com a
nom de cada document PDF ha d’aparèixer el pseudònim de la persona
participant i el títol de la glosa. Cada document PDF ha de contenir:
a)

La GLOSA, que a la part superior portarà el títol de l'obra (pot

ser el primer vers de la glosa) i un pseudònim de l’autor o l’autora.
b)

La PLICA corresponent, ha de contenir el títol de la glosa i

especiﬁcar el premi al qual opta. Dins la mateixa pàgina hi aniran
les dades de la persona concursant: nom, adreça, codi postal,
adreça electrònica i telèfon, etc. que demani el full d’inscripció.
El nom de l'autor o de l'autora no ha d'aparèixer ni a les còpies de
les obres ni als noms dels PDF que s’adjuntin al full d’inscripció.
6. Calendari: Les obres es podran presentar, ﬁns a les 13.00 hores del dia 15

de febrer 2022, en persona a l’Espai de Dones de sa Pobla (Ediﬁci sa
Congregació, carrer Rosari, 25 sa Pobla) o mitjançant el formulari online
d’inscripció que es lliuraran o en parer mecanograﬁades en folis DIN- A4, a
doble espai i per una sola cara o en format PDF si es fan de forma virtual
que s’adjuntaran al full d’inscripció.
● Dia 24 de febrer 2022, s’emetrà el veredicte del jurat i es donaran a
conèixer les persones guanyadores.
● Dia 25 i 28 de febrer de 2022 comunicació dels premis a les persones

premiades.
● De dia 1 al 4 de març de 2022 enregistrament de vídeo de les persones
premiades.
● Dia 8 de març de 2022, entre els actes del mes de la dona l’Ajuntament de
sa Pobla publicarà els vídeos enregistrats de les gloses guanyadores a la
pàgina web, Facebook, Twitter i Instagram.
7. Les gloses hauran de tractar algun dels temes següents:
● Denúncia de violències masclistes
● Denúncia de situacions de discriminació
● Promoció de la igualtat de gènere
● Visibilització i promoció del paper de les dones a la societat en general
● Visibilització i promoció del col·lectiu LGTBI a la societat en general
8. S’estableixen els següents premis
8.1.CATEGORIA GENERAL: Tota la ciutadania a partir de 17 anys)
8.1.1.1r premi general: 200 euros i enregistrament de vídeo i la seva publicació .
8.1.2. 2on premi general: enregistrament de vídeo i la seva publicació.
8.1.3 3r premi general: enregistrament de vídeo i la seva publicació.
8.2.PREMIS ESCOLARS (Fins a 16 anys inclòs)
8.2.1.1r premi juvenil: 200 euros i enregistrament de vídeo i la seva publicació.
8.1.2. 2on premi juvenil: enregistrament de vídeo i la seva publicació.
8.1.3 3r premi juvenil: enregistrament de vídeo i la seva publicació.
9. A la PLICA s’haurà d’especiﬁcar a quin premi s’opta: al General o Juvenil. (Els
premis no seran acumulables).
10.

El premi comporta l’enregistrament de la persona guanyadora i la

publicació de les gloses guanyadores.
11. El jurat estarà constituït per:
• 1 representant de l’Escola de sa Ximbomba
• 1 representant de l’Associació de Glosadors de Mallorca
• 1 agent d’igualtat de l’Espai de dones de sa Pobla

• 1 representant de Participació ciutadana de l’Ajuntament de sa Pobla, o en
qui delegui
• 1 representant d’Igualtat de l’Ajuntament de sa Pobla, o en qui delegui
12.

El jurat podrà declarar deserts els premis si així ho troba necessari.

13.

La persona candidata accepta amb aquestes bases que l’Ajuntament de

sa Pobla i el Consell de Mallorca es reserven el dret a publicar les obres
guanyadores, quedant exempt de dret d’imatges i tot al que afecta a la
protecció de dades.
14.

S'entén que les persones participants cedeixen els drets d'autor que li

puguin correspondre per a aquesta primera edició de l’obra.
15.

L’entrega de premis es durà a terme durant el mes de març, emmarcada

dins les activitats del Mes de la Dona 2022.
16. La participació en el concurs implica el coneixement i l’acceptació de les
bases.

El regidor de Participació
ciutadana, Biel Payeras
Torrandell

Per a més informació podeu adreçar-vos a Martí Capó a l'adreça Rosari, 25 al
971 544 111

