CIUTADANES/2013
Concurs Dones que han fet la HISTÒRIA del nostre poble
Dones que han fet la HISTÒRIA del nostre poble té com a objectiu anomenar i
visibilitzar a les dones dels nostres pobles que han obert portes –fins aleshores
tancades per a les dones- en diferents àmbits de la vida política, laboral, social, cultural,
educativa, esportiva..., reconeixent així la seva aportació a la construcció plena de la
ciutadania.

Tens una història per contar? Per què no la contes?
Així pots fer-ho…
1.- Què anomenar? Dones que han fet la HISTÒRIA del nostre poble en qualsevol
àmbit de la vida política, laboral, social, educativa, cultural, esportiva…
A cada poble, a cada ciutat podem trobar dones pioneres en alguna cosa: la primera dona alcaldessa o regidora, la primera
directora de l'escola, la primera dona que va anar a la universitat en aquesta localitat, la primera que va practicar un esport, la
primera que va escriure una novel·la, la primera sòcia de la cooperativa, la primera que va conduir un camió o un cotxe o un
tractor, la primera que va treballar en una professió típicament masculina… Aquestes dones, encara que no ho sapiguem, han fet
història, no solament en els avanços en justícia i igualtat sinó també en la construcció d'una ciutadania de ple dret i de participació
democràtica. Visibilitzar aquestes fites i reconèixer les seves aportacions és el nostre objectiu.

2.- Qui pot participar? Qualsevol persona que tinga una història per contar. Cada participant podrà presentar una o
més històries.

3.- Com participar? Presentant una història sobre alguna dona del municipi que incloga:
Una identificació: el títol de la història, el poble, la dona i la seva història.
Títol de la història
Localització de la història (poble o ciutat)
Protagonista (nom i cognoms)
Autoria (nom i cognoms, adreça completa, DNI, telèfon i mail)
Una història (relat, entrevista, etc.) d’un màxim de 20 línies (arial 10, interlineat senzill).
Una foto digital (en format jpg. o similar) o escanejada (en pdf.).
Autorització de la protagonista per a què la seva història, el seu nom i la seva foto siga publicada.
En cas de ser menor d’edat: Autorització firmada pel pare, mare o tutoria legal per a participar al concurs.

redes-iso@uji.es

Cada història es presentarà a través de correu electrònic a:
Assumpte: Concurs Dones que han fet la HISTÒRIA del nostre poble
964 729 134 - http://isonomia.uji.es - Fundació Isonomia- Universitat Jaume I

4.- Fins quan es poden presentar les històries? Fins

el

31/desembre/2013

5.-Quin és el premi? Les històries seleccionades es recolliran en una edició electrònica. Fundació Isonomia realitzarà
una acció divulgativa de les Dones que han fet la HISTÒRIA del nostre poble.
El jurat estarà composat per personal designat per la Fundació Isonomia. La decisió del jurat serà inapel·lable. Les històries
seleccionades s’anunciaran en diversos mitjans de comunicació a partir del 3 de febrer de 2014

Xarxa Isonomia de municipis
Aín, Albocàsser, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Allande, Almenara, Alqueries del Niño Perdido, Altura,
Ares del Maestrat, Argelita, Ayódar, Atzeneta del Maestrat, Azuébar, Baiona, Benafer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Betxí, Canet
lo Roig, Carreño, Castellfort, Castellnovo, Castelló, Catí, Chóvar, Cinctorres, Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara,
Figueroles, Forcall, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Geldo, Herbés, La Jana, La Llosa, Jérica, La Morera, Lucena del Cid, Luyego,
Moncofa, Montanejos, Morella, Muros de Nalón, Peñíscola, Pina de Montalgrao, Pobla Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes,
Rossell, La Salzadella, San Rafael del Rio, Sant Joan de Moró, Sant Jordi, Santa Magdalena de Pulpis, Sarratella, Serra d'En
Galceran, Soneja, Sot de Ferrer, Suera, Tales, Teresa, Tírig, Todolella, Toga, El Toro, Torralba del Pinar, Torreblanca, Torrechiva,
Torre d'En Besora, Torre d'En Doménech, Traiguera, Vall de Almonacid, Vall d’Uixó, Vallat, Vallibona, Vilafamés, Vilafranca del Cid,
Vilar de Canes, La Vilavella, Villamalur, Villores, Villanueva de Viver, Vinaròs, Vistabella del Maestrat, Viver, Xert i Zorita del
Maestrazgo.

