BASES DE LA 8a EDICIÓ DEL CONCURS “Per unes relacions igualitàries i lliures de
violències masclistes”, amb motiu de la celebració del Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violències masclistes, el 25 de novembre i el Dia Internacional de les
Dones, el 8 de març.
Títol 2020: Concurs artístic “Per unes relacions igualitàries i lliures de violències masclistes”
Fes un ‘clic’ a la igualtat. Obre la mirada, observa al teu voltant, què hi veus?
Pensa en xarxa, amb la gent que tens a prop, amb qui pots compartir i crear.
La mirada violeta és oberta a tothom!
1.- Objecte
Sensibilitzar contra les violències masclistes al jovent i a la ciutadania de la comarca, promoure el
diàleg participatiu i fer visible la importància de les relacions igualitàries, mitjançant la creació de
projectes de diverses modalitats artístiques que tracten sobre la promoció de la igualtat, la
convivència i el respecte entre sexes i la prevenció de la violències masclistes.
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2.- Qui pot participar?
•
•

Associacions i entitats juvenils i/o de caire social o feminista del Vallès Occidental.
Centres educatius del Vallès Occidental.

Els treballs hauran d'estar realitzats per 3 joves, almenys, amb edats compreses entre els 12 i els 29
anys. Els equips de treball poden ser intergeneracionals, és a dir comptar amb altres membres fora
d’aquesta franja d’edat.
Les entitats participants en aquesta convocatòria hauran de disposar de la corresponent autorització
relativa a l’ús de la imatge dels menors d’edat que apareguin en qualsevol de les obres presentades.
Quedaran excloses del concurs les persones, físiques o jurídiques, que directament desenvolupin la
seva activitat professional o pública al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3.- Premis
S’estableixen 3 modalitats col·lectives:

1) Vídeo i arts escèniques. Espectacle de composició pròpia i d’una durada màxima d’1 minut.
Es pot utilitzar qualsevol tècnica cinematogràfica o artística (incloent espectacles de teatre o
dansa, i en aquest cas els vídeos poden tenir una durada de fins a 3 minuts). Els treballs
estaran pujats a qualsevol plataforma de vídeo.

2) Música. Rap o altres expressions musicals de composició pròpia i d’un màxim de 3
minuts, allotjades en qualsevol plataforma de vídeo i amb característiques escèniques per a
poder representar-se en un escenari.

3) Arts visuals i plàstiques. Fotos, còmics, grafits o cartells: que es presentaran en
format .jpg a 255 ppp, 4000 píxels i/o 40 cm del costat més gran (4 Mb per arxiu com a
màxim). Un màxim de 3 fotografies (permès retoc digital), 3 tires de còmic o 3 cartells per
equip (independents o que formen una sèrie). Pel que fa als grafits, cada equip només en
presentarà un esbós, i en cas de ser seleccionat es cercarà un espai on acollir el definitiu.
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Es concediran 2 premis a cadascuna de les 3 modalitats artístiques establertes. La dotació
econòmica de cada premi serà de 500 euros. Les entitats guanyadores hauran de dedicar l’import del
premi a activitats educatives i culturals en favor de la igualtat i fer-ne difusió a les xarxes socials
(instagram) del propi centre educatiu o entitat, etiquetant a @xarxajovevalles i amb els hastags
#piulanomasclisme #vallesoccidental #igualtatdegenere
Cadascuna de les persones guardonades (equip de treball) rebran una distinció acreditativa i un lot de
llibres o altres materials relacionats amb l’àmbit de treball i valorat en un màxim de 50€.
Podran declarar-se deserts els premis si a judici del JURAT, les obres no reuneixen la qualitat o
l’objectiu requerit en el Concurs.
En cas que alguna modalitat quedi deserta, els premis de la modalitat no premiada podran derivar-se
a una altre modalitat sempre i quan les obres reuneixin la qualitat o l’objectiu requerit.
Podrà haver-hi un 3er premi per cada modalitat en el cas d’empat i sempre que el JURAT així ho
consideri.
Es crea una modalitat honorífica de Vot popular, en aquesta categoria es donarà una menció
especial a l’obra més votada a través de l’instagram del concurs @piulavallesocc, segons les
instruccions que es detallin a la mateixa xarxa. També s’obsequiarà a les persones que participin amb
el seu vot amb marxandatge de la campanya de sensibilització i es sortejarà entre totes les persones
que votin productes relacionats amb la temàtica del concurs (llibres, entrades per espectacles
culturals, etc.).
La despesa amb premis es de tramitació anticipada i està xifrada en 4.000,00 € (IVA inclòs) que
s’efectuarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 04-2312E-48001 del pressupost per a
l’exercici de 2021 i queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de concessió, de conformitat amb l’article 42.6 de les Bases d’execució del pressupost
2020.
4.- Terminis
El període de participació en la 8ª edició del Concurs “Piula contra la violència masclista” s'inicia el 25
de novembre de 2020 i finalitza el 25 de febrer de 2021.
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, xarxes socials, premsa, ràdio, televisió, mitjançant cartells,
anuncis, etc. Així mateix, es podrà remetre als centres educatius i les entitats de la comarca.
6.- Procediment per concursar
La sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria haurà d’emplenar-se segons formulari inclòs
al web del Consell Comarcal del Vallès Occidental:
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/promocio-de-laconvivencia-i-la-cohesio-social/piula-contra-la-violencia-masclista.
Un cop enviat el formulari, reviseu que disposeu del comprovant d’enviament i per qualsevol
aclariment, poseu-vos en contacte a través de l’adreça ccvoc.piula@ccvoc.cat

L’Obra ha de ser original i inèdita, sense haver estat mai premiada en un altre concurs.
Un cop enviades les obres, seran publicades a l’instagram del concurs, @xarxajovevalles i es podrà
fer difusió a d’altres xarxes socials pròpies del Consell Comarcal, fent menció al perfil de l’entitat
concursant, amb l’objectiu de fer-ne difusió i sensibilitzar en favor de les relacions igualitàries lliures
de violències masclistes. Les obres aniran relacionades a les etiquetes #piulanomasclisme
#vallesoccidental #igualtatdegenere.
7.- Rebuig de piulades.
El contingut les obres ha de promoure les societats igualitàries, justes, respectuoses i lliures de
violències. Seran rebutjades totes aquelles obres que no compleixin amb les condicions establertes
en les presents bases. S’enumeren els motius de rebuig per no entrar a concurs ni a la seva
publicació/difusió a les xarxes socials:
-

Ofensives cap a la pròpia persona o altres.
Les que siguin il·lícites o promoguin actes il·lícits.
Les que no tractin el tema de promoció de la igualtat i prevenció de les violències masclistes.
Còpies literals o plagis.

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

Presidència:
la Gerència del Consell Comarcal.
3 vocalies relacionades amb la matèria.
Secretaria:
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:

1) Qualitat: fins a 10 punts.
Molt baixa, de 0 a 1; baixa, de 2 a 3; mitjana, de 4 a 6; alta, de 7 a 8, i molt alta, de 9 a 10.

2) Innovació: fins a 10 punts.
Molt baixa, de 0 a 1; baixa, de 2 a 3; mitjana, de 4 a 6; alta, de 7 a 8, i molt alta, de 9 a 10.

3) Valors que es transmeten: fins a 10 punts. Es tindran en compte els valors treballats en la
creació, la reflexió que ha suposat per al grup participant en la convocatòria i la manera en la
qual finalment es reflecteixen en el projecte presentat.
Baixa, de 0 a 3; mitjana, 4 a 7, i alta, de 8 a 10.

4) Temàtica social que recull el treball: fins a 10 punts.
El jurat analitzarà el contingut del projecte, i si aborda i de quina manera una temàtica social
del món actual.
Baixa; de 0 a 3; mitjana, de 4 a 7, i alta, de 8 a 10.

5) Treball en grup: fins a 10 punts.
Serà puntuable l’elaboració col·laborativa, de 0 a 6 punts, i la composició mixta de l’equip 0 a
4 (4, si té una composició paritària).

És requisit obtenir un mínim de 40 punts per atorgar el premi. En el cas que cap obra arribés a
aquesta puntuació, el premi es declararà desert.
10.- Resolució
El veredicte del JURAT es farà públic durant el mes de març de 2021.
S’avisarà a les entitats premiades mitjançant notificació al correu electrònic que s’hagi utilitzat en la
inscripció al concurs. S’haurà de confirmar la recepció del correu electrònic abans del lliurament dels
premis. Es farà públic el nom de les entitats i persones guanyadores de cadascuna de les modalitats
a la pàgina web del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a les xarxes socials i a d’altres mitjans de
comunicació.
Les entitats participants que ho requereixin, podran sol·licitar la valoració específica en el termini d’1
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,
en el format que es consideri oportú.
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 entitats i 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 de qualsevol de les modalitats del concurs, per
impossibilitat de localitzar, el premi romandrà un termini de 3 mesos des de la publicació del veredicte
al Consell Comarcal. Si transcorregut aquest termini l’entitat o persones premiades no es posen 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 obres
presentades.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental es reserva el dret de divulgar-los o difondre’ls públicament i
de reproduir-los, en part o íntegrament, sense que per això els autors/-es, a qui se’ls reconeix la
propietat intel·lectual de les seves obres, en reportin cap dret.
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 entitats, centres educatius i 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.
Les entitats han de complir amb els requisits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat
Social, d’acord amb el que preveu l’article 24.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
14.- Informació bàsica sobre protecció de dades
Qui participi 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.

