BASES DE LA 6è EDICIÓ DEL CONCURS “Piula contra la violència masclista”, amb
motiu de la celebració del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Violència
masclista, el 25 de novembre.
Títol 2018: Concurs de piulades “@PiulaVallesOcc per una vida lliure de violències, amb motiu de
la celebració del Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència masclista”.
1.- Objecte
Sensibilitzar contra la violència masclista al jovent i ciutadania de la comarca, promoure el diàleg
participatiu i fer visible la importància de les relacions igualitàries, mitjançant la creació i la inscripció
d'una piulada en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència masclista i la seva
posterior divulgació a les xarxes socials.
2.- Qui pot participar?
Podran participar en el concurs totes les persones a partir dels 14 anys i que visquin, estudiïn o
treballin al Vallès Occidental. La inscripció al concurs és gratuïta.
Quedaran excloses del concurs, les persones que directament desenvolupen la seva activitat
professional o pública al Consell Comarcal.
3.- Premis
S’estableixen 5 categories de premis, quatre d’individuals i una de col·lectiva. Es detallen a
continuació:
-

-

A la persona amb la millor piulada de cada centre educatiu que hagi participat en el Concurs.
Per a entrar en aquesta categoria cal que el centre educatiu al qual la persona estigui inscrita,
hagi fet un mínim de 40 piulades. Les 40 piulades corresponen a piulades que entren a concurs i
per tant, que compleixen els requisits per a poder-les comptabilitzar.
Categoria Júnior, de 14 a 17 anys.
Categoria Jove, de 18 a 30 anys.
Categoria Sènior, de 31 anys i més.
Categoria Col·lectiva al centre educatiu que hagi realitzat més piulades i que aquestes piulades
compleixin amb els criteris per a entrar al concurs. Per a optar per aquesta categoria els centres
han de fer un mínim de 40 piulades. Aquesta categoria va adreçada únicament als centres
educatius de la comarca.

S’estableixen els següents premis per a cada una de les següents categories:
-

A la persona amb millor piulada de cada centre educatiu: altaveus portàtils.
Categoria Júnior: a triar entre una tablet, una capsa regal multicategoria o una càmera
fotogràfica instantània.
Categoria Jove: a triar entre una tablet, una capsa regal multicategoria o una càmera fotogràfica
instantània.
Categoria Sènior: a triar entre una tablet, una capsa regal multicategoria o una càmera
fotogràfica instantània.
Categoria Col·lectiva: Val regal de 300€ a Abacus, per a material educatiu pel centre.
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Podran declarar-se deserts els premis si a judici del JURAT, les piulades no reuneixen la qualitat o
l’objectiu requerit en el Concurs.
En cas que una de les categories quedi deserta, els premis de la categoria no premiada podran
derivar-se a una altre categoria sempre i quan les piulades reuneixin la qualitat o l’objectiu requerit.
Podran haver-hi dos premis per a cada categoria en el cas de què ens trobem amb un empat tècnic i
el JURAT així ho consideri.
El centre educatiu guanyador en la categoria col·lectiva haurà de fer difusió a les xarxes socials del
propi centre, del material educatiu que hagi adquirit amb el Val regal de 300€ a l’Abacus, etiquetant al
@PiulaVallesOcc i amb el hastag #PiulaNoMasclisme.
4.- Terminis
El període de participació en la 6ª edició del Concurs “Piula contra la violència masclista” s'inicia el 5
de novembre i finalitza el 5 de desembre de 2018.
5.- Convocatòria del concurs
Es convocarà el concurs a través dels mitjans que es considerin més oportuns per a donar una
màxima difusió i facilitar la màxima participació com, per exemple, tauler d’anuncis del Consell
Comarcal, la pàgina web de la Corporació, premsa, ràdio, televisió, mitjançant cartells, anuncis, etc.
Així mateix, es podrà remetre als centres educatius de la comarca.
6.- Procediment per concursar
Es pot concursar amb una frase inscrita al formulari inclòs a l'apartat “Piula” del web del Consell
Comarcal del Vallès Occidental www.ccvoc.cat.
També es pot participar omplint el formulari que es repartirà als tallers de la Campanya Piula contra la
violència masclista, o bé a través de l’Acció Piula que es desenvoluparà en els centres educatius que
ho desitgin.
La piulada no pot excedir els 110 caràcters amb espais, no pot estar escrita amb llenguatge abreviat i
ha d’emmarcar-se en el tema “Jo sóc influencer de les relacions lliures de violències. I tu?”.
La Piulada ha de ser original i inèdita, sense haver estat mai premiada en un altre concurs.
Qui participi només pot presentar una piulada.
El contingut del text ha de ser positiu, promovent societats lliures de violència de forma respectuosa.
Un cop enviades les piulades, seran publicades al Twitter del concurs, @PiulaVallesOcc i es podrà fer
difusió
a
les
altres
xarxes
socials
pròpies
del
concurs
com
el
facebook
https://www.facebook.com/piula.vallesoccidental.9 i a Instagram @piulavallesocc, fent menció al perfil
de twitter de la persona concursant o, si no en té, a un pseudònim, amb l’objectiu de fer-ne difusió i
sensibilitzar contra les violències masclistes. La piulada anirà relacionada a l’etiqueta
#PiulaNoMasclisme.
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7.- Rebuig de piulades.
Seran rebutjades totes les piulades que no compleixen amb les condicions establertes en les presents
bases. S’enumeren el motiu de rebuig de piulades i per tant les que no entraran a concurs ni es
publicaran a les xarxes socials:
-

Ofensives cap a un mateix i cap a tercers.
Les que siguin il·lícites o promoguin actes il·lícits.
No tractin el tema de la violència masclista ni les relacions igualitàries.
Còpies literals o plagis d’altres frases i/o lemes.

8.- Jurat
Les persones que formaran el JURAT qualificador seran:
-

Presidència:
Vocals:

-

Secretaria:

la Gerència del Consell Comarcal,
la Cap de l’Àrea de Benestar Social i Educació,
2 Persones de l’equip tècnic de l’Àrea de Benestar Social i Educació del
Consell Comarcal, o a qui designin,
la del Consell Comarcal o la persona que el substitueixi.

Les persones del jurat no podran ser familiars de les persones concursants, ni estar compresos en
causa de recusació dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
9.- Criteris de valoració
Els criteris de valoració del jurat seran els següents:






Escriptura correcta, sense abreviatures.
Fins a un màxim d’1 punt.
Ús de llenguatge no sexista.
Fins a un màxim de 2 punts.
Originalitat.
Fins a un màxim de 3 punts.
Capacitat d'impacte.
Fins a un màxim de 3 punts.
Viralitat obtinguda (repiulades, favorits, cites).
1 punt extraordinari, en cas d’empat.

És requisit obtenir un mínim de 7 punts per a poder atorgar el premi. En el cas que cap piulada arribés
a aquesta puntuació, el premi es declararà desert.
10.- Resolució
El veredicte del JURAT es farà públic durant el mes de gener de 2018.
S’avisarà a les persones premiades mitjançant notificació al correu electrònic que s’hagi emprat per a
la inscripció al concurs. S’haurà de confirmar la recepció del correu electrònic abans del lliurament
dels premis. Es farà públic el nom de la persona guanyadora de cada una de les categories i del
centre educatiu a la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a les xarxes socials a
través del Twitter i a d’altres mitjans de comunicació.
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Les persones participants que ho requereixin, podran sol·licitar la valoració específica en el termini
d’un mes a partir de la publicació del veredicte.
11.- Acte de lliurament de premis
L’acte de lliurament de premis es durà a terme a la Seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Per l’acte de lliurament dels premis, les persones guanyadores que siguin menors d’edat hauran
d’assistir acompanyades amb la persona representant legal.
En el moment de l’acte de lliurament de premis, totes les persones guanyadores i les representants
legals, han d’aportar el seu document d’identificació vigent, DNI, NIE o Passaport.
En el cas d’impossibilitat d’entrega del premi a una persona guanyadora de qualsevol de les
categories del concurs, per impossibilitat de localitzar-la, el premi romandrà un termini de 3 mesos
des de la publicació del veredicte al Consell Comarcal. Si transcorregut aquest termini la persona no
es posa en contacte amb el Consell Comarcal per a recollir el premi, via correu electrònic
ccvoc.piula@ccvoc.cat o per instància genèrica, aquest es considerarà entregat i no es podrà
reclamar.
12.- Drets d'autoria
Les persones participants declaren, sota la seva responsabilitat, tenir l'autoria de les frases
presentades.
Així mateix, aquest és un concurs copyleft, en el qual els continguts i les creacions sota drets d'autoria
estan oberts a la seva reutilització sota llicència Creative Commons BY-SA3.0
13.- Acceptació
La participació al concurs suposa l'acceptació i el compromís de compliment d'aquestes BASES, així
com la publicació del nom de les persones guanyadores del concurs i les frases que han concursat.
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol contingència no prevista a les bases.
14.- Informació bàsica sobre protecció de dades
Les persones participants al concurs, hauran d’haver llegit la informació bàsica sobre protecció de
dades i autoritzar el tractament de les seves dades personals.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
la pàgina: http://www.ccvoc.cat/proteccio-de-dades

El President del Consell Comarcal del Vallès Occidental,
Ignasi Giménez Renom.
Vallès Occidental, 18 d’octubre de 2018
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