
CERTAME  DE MICRORRELATOS A REGAI  

  

BASES  

1- A Rede Galega pola Igualdade convoca o concurso de 

microrrelatos  A prostitución e a pornografia é violencia sexual.   

  

2- Poderán participar todas aquelas persoas  que o dexesen, 

maiores de idade, de calquera nacionalidade e residentes en 

España con un relato orixinal, inédito, escrito en galego o castelán 

e non premiado, nin publicado en soporte físico ou dixital.  

  

3- O relato terá unha extensión máxima de 250 palabras,  incluido o 

título.  

  

Estará encabezado polo título, sen asinar e macanografado 

cunha letra de 12 p. e a dobre espazo.  

  

4- Os relatos axustaránse  ao tema Pornografía e prostitución como 

xeitos de violencia machista .     

       

5- Establécese como premio un bono cultural por valor de 50 euros 

.Este bono estará disponible para mercar libros da editorial 

Galaxia se a ganadora ou ganador son de Galicia. Para calquera 

outra editorial se son doutro punto do Estado e un  diploma 

acreditativo.   

   

6- Os relatos enviaranse  ao enderezo redegalegapolaigualdade     

gmail.com co asunto CERTAME DE MICRORELATOS. 

Ao correo xuntaranse dous documentos: un, co relato e o título, 

sen identificación. No segundo figurará o título do relato, o nome 

completo e o teléfono da autora ou autor.  



  

7- O prazo de presentación de orixinais comenzará o 15 de Xuño e 

rematará o O 1 de agosto(ambos inclusives)  

  

8- O xurado estará composto por cinco persoas. Catro 

seleccionadas pola REGAI que se complementará coa secretaria 

do certame que contará con voz e non terá voto.  

 

9- O fallo do xurado darase a coñecer a través das redes unha 

semana antes da entrega do premios que terá lugar ao longo do 

mes de novembro.  

  

10- O premio poderá declararse deserto de non presentarse ningún 

relato ou de non ter acadado calidade algunha.   

  

11- A participación nesta convocatoria implica a aceptación das 

normas contidas nas presentes bases.  

        

                                                                                Vigo, 5 de xuño de 2022  


