El passat 24 de febrer de 2020 es va convocar el IV CERTAMEN DE RELATS
BEATRIU CIVERA amb la temàtica de superació d'estereotips assignats a les dones i
el seu apoderament, la visibilització de figures femenines que poden ser referents, la
presència de dones en àmbits masculintzats i els obstacles que han de superar en la
seua trajectòria vital.
Amb l'objectiu de fomentar l’escriptura i participació juvenil es van establir dues
modalitats de presentació: una primera (1) per a participants entre 18 i 30 anys i la
segona (2) per a participants de més de 31 anys.
Del total de 50 relats presentats, 11 pertanyen a la primera modalitat i 39 a la
segona.
De la totalitat de treballs, 14 han sigut redactats en valencià.
El percentatge de dones escriptores enguany ha sigut del 94%.

La fallada del jurat va tindre lloc el dimarts 29 de setembre, sota la presidència
de la REGIDORA D'IGUALTAT, POLÍTIQUES DE GÈNERE I LGTB, LUCÍA BEAMUD
VILLANUEVA.
El jurat ha estat integrat, tal com estableixen les Bases de la convocatòria per:


Marta Meneu Borja: periodista i divulgadora literària.



Raúl Molina Gil: doctor en Literatura Espanyola per la UV i Graduat en
Estudis Hispànics.



Anna Gimeno Berbegal: periodista del coŀlectiu feminista Les Beatrius i
llicenciada en Sociologia.



Iván García Esteve: llicenciat en Filologia Hispànica per la UV i membre
fundador de l’editorial Communico.

El jurat ha decidit entregar els premis següents:
MODALITAT

PREMI

1

1

2

1

NOM I COGNOMS

TÍTOL DEL RELAT

Sara Olivas García

Las últimas letras

Amparo Grafià Hernández

Preludi

Així mateix, s'han seleccionat els següents relats per a la seua publicació,
juntament amb els premiats:
MODALITAT

NOM I COGNOMS

TÍTOL DEL RELAT

Ana Sánchez Anguix

Largo peregrinaje

Lidia Caro Leal

María, la de las
cartas

Sara López Pellicer

Una noche de dos
años

Sofía Zakhir Puig

Cuando el mundo se
rompa y yo pueda
gritar

Aida Moltó Agueras

Oneromaluap, la niña
invisible

Estela Martorell Martínez

Libertad
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Amparo Vaya Gómez

Ellas

Merce Estrela Teba

La xica

Carmen Romero
Velasco

Inoculadas

Josefa García Pastor

Mi nombre es Reyes

Mª José Juan Arinyo

Tuuuuut!

Mª Isabel Tirado Garrido

Mi sueño, volar

2

L'acte de lliurament de premis serà el dijous 15 d'octubre de 2020 en
l’Hemicicle de l'Ajuntament de València, amb l'actuació final la cantautora i
compositora Xiomara Abello.

