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BASES DEL I CONCURS DE CARTELLS 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

25 de novembre de 2019 
 

El 25 de novembre va ser declarat Dia internacional contra la violència de gènere durant el 

primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia) l'any 1981. 

La violència masclista no és un problema “de” les dones. Les agressions masclistes no són 

casos aïllats ni inevitables sinó que són fruit d’una societat masclista i amb desigualtats per 

raó de gènere que cal transformar. Des de l’Àrea de Benestar Social, Sanitat i Igualtat de 

l’Ajuntament d’Alcúdia considerem prioritària la lluita contra aquesta xacra social i és per 

això que us convidem a participar al I Concurs de Cartells per a commemorar el Dia 

Internacional per a l'Eliminació de la Violència Contra les Dones. 

 

BASES 

Objecte del concurs 

Aquest concurs té per objecte reunir obres o cartells que es faran servir per a campanyes 

en matèria de prevenció de la violència contra les dones i la igualtat d’oportunitats 

que promogui l’Ajuntament d’Alcúdia, en el marc d’actuació de les mesures de l’Eix 1 sobre 

la ruptura del silenci: sensibilització i prevenció del Pacte d’Estat contra la Violència de 

Gènere, concretament la mesura vint-i-quatre desenvolupar campanyes de prevenció i sensibilització 

amb missatges positius, unitaris i adaptats a les exigències de cada moment, implicant la societat en conjunt 

i triant els moments més favorables per difondre’ls (...). Aquestes campanyes han de focalitzar-se en el rebuig 

al maltractador i presentar exemples de dones fortes i valentes, sense recórrer al clixé de les víctimes. 
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Les obres o cartells concursants hauran de ser originals i inèdits. Si s’hi utilitzen imatges de 

persones, béns, logotips i d’altres tipus d’imatges a l’obra concursant s’haurà de comptar amb 

les autoritzacions i/o permisos escaients, tant per al seu ús com per a la seva reproducció i 

la seva difusió. 

Tenint en compte la Llei de la propietat intel·lectual, tots els drets de reproducció i difusió 

del cartell guanyador romandran per sempre a favor de l’Ajuntament d’Alcúdia. 

S’estableix la concessió d’un premi al millor cartell publicitari consistent en: 

• Un eBook  per part de l’Àrea de Benestar Social, Sanitat i Igualtat de l’Ajuntament

d’Alcúdia, finançat amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con

las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaria d’ Estat d’Igualtat.

Temàtica 

Les propostes a concurs hauran de contenir imatges o dibuixos acompanyats de 

missatges, eslògans o lemes positius, implicant a la societat en conjunt, i s’hauran de 

focalitzar en el rebuig cap a les violències masclistes evitant recórrer al clixé de les dones com 

a víctimes. No s’admetran a concurs les obres que continguin fotografies de persones menors 

d’edat identificables (es poden veure parts del cos o siluetes però la cara no).  

Participants  

Podran participar en aquest concurs totes les persones nascudes entre els anys 2001 i 2006. 

Si es vol presentar un cartell en representació d’un grup, escola o entitat sense ànim de lucre 

s’ha de designar una persona representant de l’entitat, de la qual s’han de facilitar les dades 

en el moment de la inscripció, acompanyades amb les dades identificatives de l’entitat. 

La resta de condicions de les bases són les mateixes que per a les persones individuals. 
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Tècnica i dimensions 

La tècnica de les obres a presentar és lliure (pot ser tant digital com plàstica) però s’ha 

d’adaptar als mitjans d’impressió. Per aquest motiu no s’admeten tintes metal·litzades ni 

fluorescents, ni tampoc relleus o volums aferrats o enganxats.  

Les obres s’han de presentar sense signar. L’Ajuntament es reserva el dret d’afegir o no el 

nom del guanyador/a als diferents formats de reproducció del cartell. 

A l’hora de reproduir el cartell guanyador l’Ajuntament d’Alcúdia es reserva el dret d’afegir-

hi la informació que consideri oportuna, sense menyspreu del disseny original. Així mateix, 

l’Ajuntament té les competències per a fer les modificacions que cregui convenients, segons 

les necessitats d’impressió, reproducció, etc. 

Admissió de cartells 

Les obres es poden presentar com a màxim fins a les 14.00h del dijous 14 de novembre de 

2019. Els cartells elaborats amb tècniques plàstiques tradicionals es poden presentar impresos 

en format paper a l’Àrea de Benestar Social, Sanitat i Igualtat ubicada al carrer Albellons, 2 

d’Alcúdia (horari de dilluns a divendres de 8 a 14:30h) i els que estiguin en format digital 

s’han d’enviar a mestarellas@alcudia.net. Ambdós formats han d’anar acompanyats de l’ 

Annex 1. Inscripció al concurs de cartells. 

Cada participant o grup de participants pot presentar tantes obres com desitgi, adjuntant els 

annexos de la convocatòria per a cada una d’elles. No obstant, no es tindrà en compte la 

quantitat de les mateixes, sinó la qualitat i interès de cada una d’elles de forma individual.  

Qualificació de les obres 

 El jurat encarregat de decidir el cartell guanyador es constituirà un comitè avaluador 

compost per un mínim de quatre membres de diferents àrees de l’Ajuntament d’Alcúdia. 

mailto:mestarellas@alcudia.net
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L’elecció de l’obra guanyadora es realitzarà per consens i es tindrà en compte aquelles obres 

que ofereixin millor qualitat artística, originalitat i sobretot, la promoció de la prevenció 

contra les violències per raó de gènere.   

Resolució 

La decisió del jurat es notificarà a la persona o grup de persones premiades per telèfon abans 

del dia 18 de novembre de 2019.  

El Jurat podrà deixar fora de concurs aquelles obres que consideri que no compleixin els 

requisits indicats en aquestes bases. Les persones inscrites com a autors han de presentar 

obres inèdites i originals, així com comptar amb els drets o autoritzacions que siguin 

necessaris per a l’ús, la reproducció i la difusió d’imatges de persones i béns, logotips i d’altres 

al cartell concursant. 

Exposició 

L’Ajuntament d’Alcúdia es reserva el dret de realitzar una exposició pública de totes les obres 

presentades o de les obres finalistes. 

Acceptació de les bases 

 Presentar-se a aquest concurs suposa l’acceptació estricta d’aquestes bases.  
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ANNEX 1. INSCRIPCIÓ AL I CONCURS DE CARTELLS DEL DIA INTERNACIONAL 

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

_______________________________amb DNI núm.____________________, en nom 

propi o en representació del grup classe_________ del centre educatiu _______________ 

i domicili a______________núm._____pis___esc_____, CP_______ d______________, 

tel. mòbil_____________________ ,adreça electrònica___________________________. 

PRESENT el cartell amb el lema____________________________________________ 

al Concurs de cartells pel 25 de Novembre, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

DECLAR QUE: 

1. Amb la presentació de la proposta de cartell per el Dia Internacional contra la Violència 

de Gènere accept les bases establertes per a aquest concurs, així com els dictàmens i les 

decisions adoptades pel seu jurat. 

2. L’obra que present al concurs és inèdita i original, i dispòs de les autoritzacions i els 

permisos corresponents i adients per a inserir imatges de persones, béns, logotips i d’altres a 

la meva obra, així com per a reproduir-les i difondre-les. 

3. AUTORITZ l’Ajuntament d’Alcúdia a facilitar al mitjans de comunicació el meu nom i 

llinatges. 

 SÍ      NO 

Signat  

________, ____de___________ de 2019 


