XIV CONCURS PER L'ERADICACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 2018
Fes

un

video

i

penja'l

al

teu

Instagram

#NomesSiesSi
#ConcursProuViolencia2018

amb

Concurs de vídeos per

INSTAGRAMERS

Aquesta és la catorzena edició del concurs per a l'eradicació de la
violència masclista:

NOMÉS SI ÉS SI, i té l’objectiu de visibilitzar

com

dones, lesbianes i trans ens apoderem dels nostres cossos i de les
nostres sexualitats. Aquesta convocatòria pretén mostrar quines
estratègies teixim davant de la reiterada vulneració dels nostres drets,
com dia rere dia reivindiquem el plaer, el desig, l’autocura i la llibertat
com a pilars de les nostres relacions afectives.

L’edició d’enguany vol evidenciar que, malgrat visquem en una societat
heteropatriacal, capitalista, racista i colonial on s’exalta constantment
la cultura de la violació i altres violències masclistes; nosaltres posem al

·

centre el plaer i responem col lectivament davant de qualsevol agressió
i reivindiquem que la responsabilitat d'aquesta és de l'agressor i mai de
la víctima. Volem reafirmar que les regles i límits els posem nosaltres,
que una agressió és un abús de poder, no és un malentès ni un conflicte;
per tant RES justifica una agressió i no podem permetre cap
comportament que perpetuï les violències de gènere.

La sexualitat respon a la capacitat de sentir, de viure, d’experimentar el
plaer i comunicar-nos amb el món, les altres persones i nosaltres
mateixes. Gaudir de la nostra sexualitat és posar al centre el plaer i
l’autocura; saber expressar què volem, quan ho volem i de quina
manera ho volem és transformar el món! Nosaltres decidim com volem
viure les nostres sexualitats, són

DRETS*: la llibertat sexual; l’autonomia,

la integritat i la seguretat sexual dels nostres cossos; la privadesa
sexual; l’equitat sexual; el plaer; l’expressió sexual emocional; la lliure
associació sexual; la presa de decisions reproductives, lliures i
responsables; l’accés a informació i a una educació sexual integral així
com a l’atenció de la salut sexual.

El

SI, és reversible en qualsevol moment, l’última paraula sobre el que

passa al nostre cos, és nostra! El SI ha de ser necessàriament lliure,
actiu, explícit, conscient i continuat!.

Us convidem a participar al concurs amb un vídeo que visibilitzi que

JUNTES SOM MÉS FORTES i que NOMÉS SI ÉS SI!

*Declaració dels Drets Sexuals, Associació Mundial de la Sexología (WAS)

BASES
Per a poder participar heu d’acollir-vos necessàriament a les
bases que es detallen a continuació.
1) OBJECTIU del concurs NOMÉS SI ÉS SI!: Volem que aquesta
convocatòria sigui un reflex d’apoderament, volem visibilitzar com

·

treballem individual i col lectivament per trobar eines i construir
relacions lliures d’estructures de poder i de mandats de gènere.

2) TEMÀTIQUES DELS VÍDEOS: Visibilitzar com dones, lesbianes i trans
ens apoderem dels nostres cossos i de les nostres sexualitats.

·

Mostrar com responem col lectivament davant de qualsevol agressió.
Mostrar quines estratègies teixim per reivindicar el plaer, el desig,
l’autocura i la llibertat com a pilars de les nostres relacions afectives i
com a eina de transformació social.
Reafirmar que les regles i límits els posem nosaltres, que una agressió és
un abús de poder, no és un malentès ni un conflicte i que RES no ho
justifica.

3) QUI POT PARTICIPAR?: Només s'acceptaran obres GRUPALS
creades per 3 o més persones físiques amb edats iguals o superiors a
14 anys. (no serán válides les obres individuals).
Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb
un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa
(http://instagram.com/legal/terms/).

Els vídeos s’han de cenyir a les temàtiques detallades (punt 2 de les
bases) i als requisits de les obres (punt 5 de les bases). La Plataforma no
respondrà davant de plagi o un mal ús d’Instagram.

4) PREMI: La Plataforma Unitària contra les violències de gènere
com a organitzadora, el Casal de Joves Palau Alòs i el Punt infoJOVE
de Ciutat Vella com a entitats col·laboradores,, faran una selecció dels
5 millors vídeos entre els quals s'escollirà el vídeo guanyador. A mès a
mès, hi haurà un premi de menció especial del públic al vídeo que
obtingui més “likes” a instagram.

pack de
càmeres “Accion Camera” fins un màxim de 5 i les persones
guardonades amb la menció especial del públic obtindran un pack
d'agendes i revistes feministes.
Les persones guardonades amb el 1er premi rebran un

La Plataforma Unitària contra les violències de gènere podrà fer ús dels
5 millors vídeos, sempre dins dels seus fins socials, i mencionant l’autoria.

La Plataforma contactarà amb el grup guanyador via Instagram, per
obtenir les seves dades i poder fer efectiva l’entrega de premis, que
tindrà lloc al Casal de Joves Palau Alòs el 13 de desembre a les 18:30 i
on totes les persones participants estan convidades, hi haurà sorpreses!

5) REQUISITS DE LES OBRES: Videos de fins a 5 minuts
Una persona del grup haurà de penjar l’obra al seu Instagram amb els
hashtags

#NomesSiEsSi i #ConcursProuViolencia

A la publicació haureu d’anomenar els perfils d’Instagram de la
Plataforma unitària contra les violències de gènere i el Casal de Joves
Palau Alòs entitats que organitzen el concurs:

@prouviolencia i

@palaualos i especificar els noms de les persones autores del vídeo
amb la frase: “vídeo realitzat per”.
Si el video supera 0:59’’ haureu de penjar el video en format múltiple
però en una única publicació.

Només entraran en concurs els videos penjats a Instagram
abans del 25 de novembre de 2018.
És imprescindible que els vídeos publicats tinguin accés obert (compte
públic) i siguin de creació pròpia.

Les persones participants es fan responsables que han obtingut el
consentiment o les autoritzacions de les persones i entitats que hi
puguin aparèixer.

La Plataforma és reserva el dret de rebutjar obres que consideri
ofensives o inoportunes segons el seu criteri.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les
bases.

Consultes i aclariments:
beatriz@violenciadegenere.org;
telèfon 627398316

