
PREMI CARTA A UN MALTRACTADOR – 2019  
 
Programa/estructura: 
 
L’Associació de dones La Frontissa i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
convoquen aquest premi per promoure la sensibilització del jovent davant la 
violència masclista, amb la redacció d’una carta original i inèdita (en català), no 
premiada en d’altres concursos.  
 
El seu contingut serà el missatge enviat a una persona maltractadora.  
 
L’extensió no excedirà de dues pàgines escrites en Word lletra mida 12, tipus 
Times New Roman, Arial o similar, amb interlínies tipus senzill. Cada autor/a 
podrà presentar únicament a concurs un treball.  
 
La carta anirà signada amb un pseudònim i es presentarà a la secretaria del 
centre educatiu, en un sobre tancat. Dins d’aquest sobre s’inclourà un altre 
sobre tancat, on a l’interior hi figuraran les següents dades de l’autor/a de la 
carta: nom i cognoms, edat, curs i centre educatiu.  
 
El concurs concedirà els premis de 100 € a l’obra guanyadora i un obsequi i 
50€ a la persona finalista que ocupi el segon lloc i un obsequi. Així mateix, es 
programaran visites al Jutjat de Violència contra les Dones amb alumnes que 
participin en el concurs i les persones responsables dels centres educatius, 
amb l’objectiu de mostrar el seu funcionament i fer visible la tasca que es 
realitza des d’aquest àmbit en la lluita contra la violència masclista. El jutge 
titular del Jutjat de Violència contra les Dones serà l’encarregat de guiar la 
visita, amb un recorregut per les zones més importants i finalitzant en una de 
les sales de vistes, on el grup de visitants podran fer al jutge les preguntes i 
consultes que creguin necessàries per aclarir dubtes. 
 
En la valoració de les cartes presentades es tindrà en compte l’adequació del 
text a la temàtica del premi, la vessant literària i la vessant social. La selecció 
es farà per un jurat composat per tres membres que designaran les entitats 
organitzadores. 
 
Adreçat a: alumnes dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú, de 14 a 18 
anys. 
 
Objectius: promoure la sensibilització de la població davant la violència 
masclista. 
 
Preu: gratuït 
 
Dates/horari: Les cartes es faran arribar a l’Espai d’Equitat (vestíbul de 
l’Ajuntament, plaça de la Vila, 8) per part de cada centre, abans del 20 de 
novembre de 2019.  
 
El lliurament del premi es farà el dia 3 de desembre, a les 18 h, a la Sala Noble 
de la Casa Olivella (plaça de la Vila 12, primer pis). 



 
Lloc: al mateix centre educatiu 
 
Durada: fins al 20 de novembre de 2019  
 
Coordina: Eva Fuster efuster@vilanova.cat, 93 814 00 00  extensió 3384 
 
Organitza: Associació de dones La Frontissa amb suport de la Regidoria de 
Convivència i Equitat 
 
Requisits: Cada centre nomenarà una persona docent, responsable 
d’impulsar, assessorar i recollir els treballs presentats, i comunicar-ho a la 
persona que coordina de l’Espai d’Equitat. Caldrà que, en el moment de la 
inscripció, aquesta persona docent faciliti la seva adreça de correu electrònic. 
Així mateix, es comprometen a fer arribar els treballs del seu centre educatiu a 
l’Espai d’Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, abans del dia 20 de 
novembre de 2019. 
 
Gestió de les inscripcions: Un cop hagueu efectuat la inscripció a aquesta 
activitat a través de la Intranet, l’organització es posarà en contacte amb 
vosaltres per tal d’acordar dates i horaris. 
 
Observacions: L’organització es reserva el dret de l’ús, anònim i en interès 
social, d’alguns dels materials que es presenten a concurs, cosa que implicarà 
la renúncia dels drets per part de les persones que concursen i de les que les 
representen. 
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