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CONCURS
PER
L'ERADICACIÓ
DE LA
VIOLÈNCIA
MASCLISTA

BASES:
Ciutats lliures per a les dones!
Ciutats netes d'agressions sexuals!
Aquesta Tretzena Edició del Concurs per l'eradicació de la violència masclista, té
com a objectiu la visibilització de les estratègies que tenim les dones, lesbianes i
trans d’arreu del món, per fer front a les agressions sexuals quotidianes en els
espais públics, al carrer, a l'escola, a l’institut, a la universitat, als parcs, al
transport públic, a la platja, a les festes populars, a les porteries de les nostres
cases i les agressions sexuals a través de les xarxes socials i les aplicacions
mòbils.
Aquest any el concurs pretén mostrar aquesta problemàtica global i local que
constitueix una qüestió de salut pública; per tant, apostem per la construcció
d'una realitat social i global més igualitària i sense violències contra les dones.

En aquest ordre d'idees, hem de conèixer la seva veritable dimensió, com
detectar-les?, com prevenir-les?, com denunciar-les?, com estem les dones
utilitzant l'espai públic? En quines condicions? Les agressions sexuals a través
de l’espai virtual també són reals? Com atenen els organismes de control i
seguretat les necessitats de permanència o mobilitat en l'espai públic, sense que
les dones, les nenes, les lesbianes i les persones trans, siguin agredides?
Tenim la necessitat de trencar amb la complexa estructura d'exclusió de l'espai
públic en què ens movem, en què vivim, tenim el dret de viure, caminar, somniar,
vestir, ocupar i romandre segures i lliures d'agressions sexuals tant en l'àmbit
privat com en el públic.
Aquest Concurs pretén posar en relleu la urgència global femenina d'ocupar un
territori segur i lliure de por, lliure d'amenaces moltes vegades naturalitzades,
subtils i culpabilitzadores ancorades en el sistema masclista i patriarcal.
Volem que aquest Concurs serveixi per fer ben visibles les estratègies que hem
creat arreu del món per superar aquesta violència sexual quotidiana, perquè
volem ocupar l'espai públic sense culpa ni por perquè també és nostre, i us
animem a fer-ho a través de l'acció creativa (pintura, fotografia, vídeo, música,
literatura...), com a expressions artístiques i actes de resistència estètica i ètica
front als models imposats per aquesta societat masclista!
Les ciutats son nostres! Creem espais lliures d’agressions sexuals!

BASES GENERALS
1. Títol: Ciutats lliures per a les dones! Ciutats netes d'agressions sexuals! , que ocuparà com
a màxim una línia.
2. El jurat seleccionarà dos treballs per cada format (literari i lliure) i per cada categoria:
• 2 Premis per a la categoria de 12 a 15 anys.
• 2 Premis per a la categoria de 16 a 19 anys.
• 2 Premis per a la categoria a partir de 20 anys.
3. La Plataforma podrà fer ús de les obres, sempre dintre dels seus fins socials.
4. No s’acceptaran les obres que no s’ajustin a les bases.
5. Les obres i tots els elements que les composen (fotografies, logotips, etc.) han de ser
ORIGINALS i INÈDITS, i han d’estar escrits en qualsevol de les dues llengües oficials de
Catalunya.
6. Cal fer arribar els treballs, fins el 20 de novembre 2017, a través del formulari web ubicat a
www.violenciadegenere.org o per correu postal o presencialment a: Plataforma unitària
contra les violències de gènere, Rbla. Sta. Mònica, 10 08002 BCN.
7. Exposició de les obres del 4 al 23 de desembre, al Casal de Joves Palau Alòs (St. Pere Més
Baix, 55 BCN)
8. El jurat farà pública la seva decisió l’Acte de Lliurament de premis . Totes les persones
participants estan convidades al lliurament de premis que es celebrarà el dijous 14 de
desembre a les 10:00, al Casal de Joves Palau Alòs (St. Pere Més Baix, 55 BCN). L’aforament
serà limitat, per la qual cosa l'assistència requerirà de confirmació prèvia.
9. Premis:
a. Primer premi: Tablet.
b. Segon premi: Càmera fotogràfica.
c. Mencions: El jurat es reserva el dret de fer mencions especials a cada catagoria
b. També hi haurà un obsequi per a tots i totes les participants.
10. Les persones guardonades, hauran de recollir el seu premi durant l’acte de lliurament, en
persona o per delegació. En cas de no poder assistir a l’acte, caldrà recollir els premis com a
màxim el 29 de febrer de 2018 a la seu de la Plataforma.
11. La participació en el concurs implica el coneixement i acceptació de les bases.
12. Consultes i aclariments: c/e concursos@violenciadegenere.org; telèfon 627398316.

BASES ESPECÍFIQUES
1. Cada concursant podrà presentar el nombre de treballs que estimi convenients, en
qualsevol dels gèneres literaris (narració, poesia, conte etc.) o amb les diverses tècniques
de format lliure (presentació de diapositives, escultura, teatre, dibuixos, fotografies,
composicions musicals, etc.)
Nous Recursos! Com en l'anterior edició, a partir del 15 de setembre estaran a la disposició
de totes les aspirants un seguit de recursos amb activitats concretes segons la tècnica
artística o literaria que s’ hagi decidit treballar, per tal de facilitar la reflexió al voltant de la
temàtica triada i la inspiració a l’hora de fer la seva pròpia creació artística. Per poder-ne
fer ús caldrà que feu arribar la vostra petició al correu concursos@violenciadegenere.org o
al telèfon: 627398316.
2. En referència a la presentació:
a. En el gènere literari, una extensió mínima d’un foli i màxima de 3 folis, mida DINA4, escrit
per una sola cara, amb lletra Arial 12 a doble espai i en format pdf.
b. En el format lliure, s’hauran d’evitar tècniques i materials poc estables. La mida màxima
de les obres serà DIN-A3. Les presentacions de diapositives, tindran una extensió màxima
de 10 pàgines, i les composicions musicals hauran de constar com a mínim de la partitura i
l’enregistrament en format mp3. Els vídeos s’hauran de presentar en formats comuns.
3. Les persones participants, hauran d’omplir les dades personals i de l’obra a través del
formulari ubicat a la web de la Plataforma www.violenciadegenere.org.
Organitza: Plataforma unitària contra les violències de gènere amb la col·laboració del
Casal de Joves Palau Alòs.

En conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.

I amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació per al desenvolupament i del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

