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“Mestra titular de nenes de les escoles nacionals 
de Sant Joan Despí entre els anys 1886 i 1925. 
Va liderar, conjuntament amb el seu marit, 
Joan Perich i Valls (1866-1955), una campanya
a favor de la dignificació de les escoles nacionals 
amb contundents enfrontaments amb les 
autoritats municipals.

Nomenada mestra per la ciutat de Barcelona,
per malaltia del seu pare demanà el trasllat
a Sant Joan Despí. El matrimoni compartia 
l’habitatge per als mestres situat al primer
pis de l’edifici de les escoles, en aquells anys 
situades al carrer del Bon Viatge núm.5....”

Duran i Albareda, Montserrat: “Dades biogràfiques 
de dones a Sant Joan Despí”, dins Les dones
i la història al Baix Llobregat. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat,
col·lecció Llorenç Sans, vol. 13, 2002, pàg. 7-8.  

Servei d’informació i atenció 
a les dones (SIAD)
Àrea de Serveis a la Persona
Avinguda de Barcelona, 41 

·  Assessorament jurídic i psicològic a les dones

·  Servei d’acompanyament a les dones víctimes
de violències masclistes a dependències
jurídiques, policials, sanitàries, etc

·  Servei d’assistència psicològica especialitzada
en víctimes de violències masclistes

·  Servei d’assessorament psicològic a infants 
i adolescents

gabriela de
frígola barbaza
(1861-1947) 

Premi de relats
breus per a Dones

22è

Convocatòria 2022



PARTICIPANTS
Hi poden participar totes les dones a partir de setze anys 
que ho desitgin. N’estan excloses les dones que tinguin 
una relació directa amb l’organització del premi.

TEMA
El tema és lliure. Es valorarà, a més de la qualitat de les 
obres, l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista evitant
els estereotips masculins i femenins tradicionals, 
emprant la perspectiva de gènere i promovent la 
igualtat entre homes i dones.

El Departament d’Igualtat i Polítiques LGTBI
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí proposa la 
vint-i-dosena edició del Premi de Relats Breus. 
Aquest premi literari té com a propòsit oferir
un espai de creació per a les dones de la nostra 
ciutat, donant visibilitat a tota la producció 
literària femenina de les sanjoanenques. 

Aquest premi porta el nom de Gabriela de 
Frígola, mestra titular de les escoles nacionals
a Sant Joan Despí, lluitadora per una ensenyança 
digna. El fet que un premi literari porti el seu 
nom és la manera de retre-li homenatge.

OBRES
Es podran presentar un màxim de dues obres per persona, 
escrites en català o castellà. Hauran de ser inèdites
i originals, que no hagin estat guanyadores ni finalistes
en edicions o concursos anteriors a aquesta convocatòria.
El jurat exclourà les obres que ja hagin estat presentades 
en anteriors edicions d’aquest concurs. 

Es presentaran a doble espai, amb lletra Arial i cos 12, 
en format DIN A4. Les obres hauran d’estar 
encapçalades per un títol i un pseudònim, sense anar 
signades. L’extensió no podrà ser superior a 10 pàgines, 
ni inferior a 4.

IDENTIFICACIÓ
Els treballs es presentaran en un sobre tancat, a 
l’exterior del qual hi ha de constar: XXII PREMI RELATS 
BREUS PER A DONES GABRIELA DE FRÍGOLA. A dins 
del sobre s’inclourà el relat en un llapis de memòria i 
una còpia en paper. Igualment, dins d’aquest sobre n'hi 
ha d’anar un altre de més petit (la plica) on constarà el 
títol i el pseudònim del relat presentat i en el seu 
interior les dades de l’autora: nom i cognoms, telèfon i/o 
correu electrònic de contacte; és imprescindible, a més,
la fotocòpia del DNI/NIE. L’incompliment d’algun 
d’aquests aspectes significarà la possible 
desqualificació.

LLIURAMENT
Les obres s’han d’enviar per correu certificat o lliurar-les 
personalment al Departament d’Igualtat i Polítiques 
LGTBI, Àrea de Serveis a la Persona, av. de Barcelona, 41, 
08970 Sant Joan Despí. El termini de presentació 
finalitzarà improrrogablement el 20 de maig de 2022
a les 14 hores.

JURAT
El jurat estarà format per la regidora d’Igualtat i 
Polítiques LGTBI i sis persones representatives del món 
educatiu, cultural i associatiu de la ciutat. La decisió del 
jurat qualificador es prendrà per majoria de vots i es 
vetllarà per l’estricte compliment de les bases del 
concurs. El seu veredicte serà inapel·lable i es farà 
públic en el moment del lliurament de premis.

PREMIS
S’atorgaran dos premis de 400 € cadascun a les dues 
millors obres, de les quals una ha de ser obligatòriament 
d’una dona resident a Sant Joan Despí. A més dels relats 
guanyadors, es premiaran un màxim de quatre obres 
finalistes amb 100 € cadascuna. Els premis estan
subjectes a la retenció de l’IRPF. Qualsevol dels premis 
es pot declarar desert.

bases per a la convocatòria del xxii premi de relats breus per a dones gabriela de frígola
LLIURAMENT DE PREMIS
L’entrega de premis és realitzarà una tarda de la 
setmana del 13 al 17 de juny. El format, lloc i hora 
dependrà de les mesures sanitàries del moment. 

És imprescindible la presència de les autores per 
recollir els premis.

DEVOLUCIÓ D’OBRES
Els treballs no seleccionats quedaran a disposició
de les autores del 20 de juny al 22 de juliol al lloc on 
s’han presentat, no hi haurà devolucions per correu.
Finalitzat aquest termini no es retornaran.

NOTES
Les obres premiades quedaran en propietat de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, que es reserva el dret 
de publicar-les fent constar el nom de l’autora. 
Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà 
resolt per l’organització. El fet de participar en aquest 
concurs implica la total acceptació de les bases.

L’Ajuntament fa una publicació bianual on es recullen 
les obres premiades i les finalistes.


