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Ja tenim aquí la 18a edició del Concurs per la vida lliure de Violència 
Masclista!!  
 

“La violència sexual: no va de sexe, va de poder”, és el lema de l'edició 
d'enguany i dona continuïtat al gran treball realitzat durant el XVIII Fòrum contra les 
violències de gènere1, inspirat en aquesta temàtica i sota aquest mateix lema. 
 
Enguany, i amb aquesta nova edició del Concurs per la vida lliure de violències 
masclistes, sentim la responsabilitat de seguir incidint en la cerca d’estratègies per a la 
transformació social  que permeti espais de construcció i diàleg  per una societat 
respectuosa  que abanderi els valors feministes. 
 
Aquesta proposta, permet generar espais de reflexió i aprenentatges per endinsar-se en 
transformar i substituir la cultura de la violació, per la cultura del consentiment; creiem 
amb fermesa que incidir en el concepte del consentiment, assegurar una educació 
afectiu-sexual de qualitat que posi el focus entorn el plaer, el respecte, l’estima i la vida, 
és el camí per l’erradicació d’aquest tipus de violència masclista. 
 
Aquesta activitat és un exercici de reflexió, on es promou el pensament crític i la 
denúncia mitjançant la construcció artística, com la possibilitat d’escoltar  i atendre les 
veus en diferents llenguatges artístics. 
 
En aquesta ocasió us convidem a pensar, crear, construir o inventar una obra artística 
des de l'ART-TIVISME2; ja que l’art-tivisme ens permet convidar a la participació, per 
despertar, intervenir  i transformar realitats. 

  

 
1 XVIII Fòrum contra les Violències de gènere,  són unes jornades que organitza la Plataforma unitària contra les violències de gènere, des de l’any 
2005, consolidant-se com un espai de trobada i de reflexió ciutadana sobre aquelles qüestions d’actualitat que preocupen al voltant de la lluita contra les 
violències de gènere. 
2 Artivisme.  és una combinació dels mots "art" i "activisme". Durant el segle XX diversos artistes es van fer ressò de la importància d'incidir en la vida a 
través de l'art. Una forma de fer-ho era mitjançant l'activisme, expressar a través de l'art allò que no funcionava bé. L'art com a plataforma de denúncia 
d'injustícies. Per a això no feia falta ser artista, l'art es posava al servei de tots, es fusionava amb la vida. 
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Concurs per l'erradicació de les violències masclistes 

La sensibilització és un dels pilars bàsics per a l'abordatge integral contra les violències 
de gènere i masclistes . Les diferents accions de sensibilització que des de la Plataforma 
Unitària contra les Violències de Gènere desenvolupem, busquen contribuir a 
conscienciar i donar eines a la població perquè sigui protagonista en la lluita contra les 
violències masclistes i, alhora, sigui capaç de generar una resposta conjunta per 
erradicar-la i construir així una societat més igualitària. Entre aquestes accions destaca 
aquest concurs per a l'erradicació de les violències de gènere, que des de l'any 2005 
organitzem anualment. 
 
Aquest concurs està dirigit a promoure la reflexió i fomentar la sensibilització al voltant 
de la problemàtica de la violència masclista entre la població infantil, juvenil i adulta de 
Catalunya. Per això, cada any hem seleccionat una temàtica diferent entorn a la qual es 
presenten obres artístiques realitzades per les persones participants. Els temes tractats 
en aquests darrers anys han estat: 
 
 
2012, VIII concurs. Credibilitat a les dones! Llibertat de les dones a viure sense violència! 
2013, IX concurs. Ni un pas enrere, aturem el masclisme! 
2014, X concurs. Mai ens aturaran, unides per una vida lliure de violència masclista. 
2015, XI concurs. Juntes generem noves estratègies per combatre el masclisme! 
2016, XII concurs. Actuem contra els femicidis! 
2017, XIII concurs. El meu cos es el teu límit. Teixim resistències i actuem per atura les violències 
sexuals! 
2018, XIV concurs. Fem caure el patriarcat! 
2019, XV concurs. Volem créixer sense violència, el feminisme és el futur! 
2020, XVI concurs. Les dones som essencials per a la vida! Feminismes per combatre la pobresa, 
la precarietat  i l’exclusió! 
2021, XVII concurs. Aturem el matxitrolls i les violències masclistes digitals! 
2022, XVII concurs. La violencia sexual, no va de sexe, va de poder”  
 
L'objecte d'aquesta convocatòria és la presentació de propostes creatives construïdes 
des de l’ART-TISVISME, dirigides a donar visibilitat a la temàtica que abordem en l’edició 
d’enguany,  les “Violències Sexuals”,  i estratègies per la seva erradicació. 
 
L'elecció de les propostes guanyadores, es farà des d’un jurat que valorarà cadascuna 
de les propostes que compleixin tant els requisits d’inscripció, com de rebuda segons 
els terminis descrits en aquestes bases. 
 
Seguidament et presentem les bases d’aquest concurs, una activitat que promou  la 
participació de persones joves i adultes sensibilitzades en prevenció de les violències 
masclistes, i en aquesta edició vulguin visibilitzar la violència sexuals viscuda per les 
joves  i dones en qualsevol entorn i indret, tant en espai d’oci, virtual com en  el transport. 
 
Cal dir que aquesta proposta ha de servir per empoderar-nos i per mostrar estratègies 
d’acció que millorin aquesta situació, per fer front les violències masclistes, la lluita 
feminista, la sororitat i la desconstrucció del masclisme més estructural que ens 
travessa. 
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I què és això de l’Art-tivisme (Artivisme) ?  
 
L’art-tivisme és un concepte de l’art orientat a la transformació3. Des de l’art podem 
comunicar des d’un llenguatge universal que traspassa fronteres i enllaça cultures 
diverses; permet el treball emocional, visibilitzar allò invisible, i donar espai a les 
sensibilitats. 
 
Les accions artivistes generen un espai on les implicades conviden a la participació 
perquè puguin intervenir i així passar a l’acció de manera conjunta, per:  
 
. Trencar amb la passivitat 
. Generar diàleg 
. Fomenta la participació 
. Permet expressar-se 
. I permet fer-se conscient del propi poder. 
 
Les accions artivistes es converteixen en punts de trobada on es fa possible, allò 
impossible.  “Per ser artivista no fa falta ser artista”. 
  
Per tant, enguany, en aquesta edició del Concurs per la vida lliure de violències 
masclistes us proposem endinsar-vos en el treball i construcció creativa d’una obra des 
de l’art-tivisme, que permeti visibilitzar estratègies d'apoderament, suport mutu i 
sororitat per fer front  aquestes actituds i conductes entorn la violència sexual, que en 
la seva  majoria viuen les dones; i queden lluny dels valors feministes4. 
 
 

Per endinsar-vos en el treball en aquesta proposta, caldrà preparar-se  amb somnis, 
ganes de generar canvi, creativitat i art. Fer-ne ús de l’expressió artística per 
sensibilitzar, visibilitzar aquesta problemàtica de la violència sexual en tots les seves 
formes, com reivindicar el dret de la llibertat i una educació sexoafectiva lliure i 
respectuosa; la idea amb aquesta proposta és poder transformar la realitat actual , 
generant efectes i conseqüències com el compromís de canvi. 
 
 

Dins l’art-tivisme son vàlides totes les estratègies artístiques  generades dins de l’art 
contemporani dels últims anys. L’art-tivisme és una disciplina per sí  mateixa que 
s’alimenta de totes les altres; hi han infinites formes de fer art-tivisme; l’art-tivisme és 
art a l’espai públic:  arxius sonors, fotografia, pintura, teatre de l’oprimit, imatges, fòrums, sistèmica, 
collage, música, dansa, mapeig, performances ... en definitiva qualsevol eina que permeti fer-ne 
ús de l’Art com a medi per a la transformació social i el canvi. 
 
“ (...) s’aprèn a participar, participant; s’aprèn a mobilitzar-se, movilizant i a ser activista, 
sent activista. (...)!  ”  Qué es el artivismo? . Juntas en la misma dirección.  
 

  

 
3 ¿Qué es el artivismo?  Juntas en la misma dirección. 
4 Valors Feministes.  Vanessa Marcano de Momsdata.com y Susana Reina de FeminismoInc presentaron algunas ideas y definieron brevemente los 12 
valores elegides para difundir en las instituciones educativas sin generar rechazo.  
Valors feministes que van inspirar  “Transforma, la Gincana dels valors feministes”, activitat adreçada a persones joves dins el FÒRUM JOVE 21 i 22. 
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Idees clau per entendre les Violències sexuals 
 
En l’actualitat, gràcies als diferents discursos, alguns contraposats, la violència sexual 
preocupa i també ocupa l’agenda política. Casos recents, com algunes violacions 
grupals a dones joves, i menors  d’edat  (cas La Manada 5, la Manada de Manresa6, o el 
caso de Arandina7)  han desatat grans mobilitzacions com una escalonada onades de 
protestes entorn les decisions judicials. Aquestes mobilitzacions i mostres de rebuig 
han contribuït al compromís polític i reforma del Codi Penal que contempla la nova llei 
anomenada Garantia Integral de la Llibertat sexual 8o #SíÉsSí. 
 
Altres moviments de denúncia, protesta i rebuig com el #MeToo9 a Hollywood, o el 
#JoSÍEtCrec10  ens ha incitat a sortir al carrer, a trencar el silenci per rebutjar qualsevol 
forma de violència sexual, però sobretot per reivindicar la llibertat i el dret  a viure lliure 
de violència masclista. Tot aquest allau de protesta ens a empoderat a denunciar 
l’abús, no només dels espais d’oci, o en els entorn virtuals, també en entorn com les 
Universitat11 . 
 
Per tant, estem en un moment de visibilització, d’avenç, de lleis pioneres, que 
protegeixen les dones agredides assegurant el seu procés de reparació al llarg de la 
vida, però que malauradament , estem en un moment de crispació política, on el 
aquest avenços son aturats amb discursos de negació del masclisme. 
 
 

Però què son les violències sexuals?  

Definició de “Violència sexual” segons la OMS. 
 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la violència sexual com tot 
acte sexual, la temptativa de consumar un acte sexual, els comentaris o les 
insinuacions sexuals no desitjades, o les accions per comercialitzar o utilitzar de 
qualsevol altra manera la sexualitat d’una persona, mitjançant coacció per una altra, 
independentment de la relació d’aquesta amb la víctima, en qualsevol àmbit, inclosos 
la família, la feina o l’espai públic.  
 
Més enllà d’aquesta definició, et llencem aquesta pregunta:  has patit alguna situació de 
violència sexual al llarg de la teva vida? 
 
Doncs malauradament, segur que l’hem patit, o bé l’hem exercit, o l’hem vist, o l’hem 
callat. La violència sexual té un gran impacte en la vida de les persones que la viuen, i en 
els seus entorns i tenim la responsabilitat de crear espais i  ambients on no es naturalitzi 
aquests tipus de violència. 
 
En el recurs addicionals que t’oferim juntament amb aquestes bases, podràs ampliar 
part de la informació entorn les Violències sexuals. 
 
 
 
 

 
5 Caso la Manada 
6 Manada de Manresa  
7 Caso Arandina 
8 Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad 
9 Cronologia de un  movimiento global 
10 #JoSÍEtCrec 
11 #MeToo Universitats espanyoles 
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1. Bases del concurs 
 

Organitza 
 

Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. Xarxa d'organitzacions conformada 
per 130 entitats catalanes que comparteixen i impulsen un moviment social amb la missió 
d'erradicar la violència contra les dones a la nostra societat.   Més informació:  
https://www.violenciadegenere.org 
  
 

Temàtica de la convocatòria 
 

Aquesta edició 2022-2023 el concurs per la vida lliure de violència masclista es centra en 
la visibilització de qualsevol tipus de violència sexual. 
 

Les violències sexuals, a hores d’ara continuen sent tabú, i parlar-ne, assenyalar o bé 
denunciar ens porta al conflicte i confrontament amb tot allò  que ens molesta, és 
desagradable, ens fa por i no saber com fer. 
 
 

Sovint quan s’ha denunciar qualsevol tipus de violència sexual  en els àmbits de la nostra 
vida,  ja sigui familiar, educatiu, en el laboral, a les relacions o fins i tot en la relació de 
parella afloren certes resistències que sovint neguen els fets. 
 

És important   mirades respectuoses i responsables amb les violències sexuals, que posin 
focus en el problema de l’agressió, per acompanyar les persones agredides que les ajudin 
en la seva reparació, que no les ocultin, ni les amaguin, que les acompanyin. Aquest tipus 
d’agressions i violència no és un problema del qui les ha patit o pateix; és un problema 
social i de comunitat. 
 
I ens preguntem, quin és el model de sexualitat  que volen? 
 
És important tenir clar que la violència sexual, no és sexualitat.  
Les relacions sexuals son consentides, si no hi ha consens i consentiment és una agressió. 
La sexualitat té com a conseqüència el paler, el desig i el benestar. 
La violència sexual s’emmascara  en múltiples formes, de manera invisible com un “piropo” 
inocent, bromes i humor sexual-sexista, fotografies de genitals sense que te l’hagin 
demanat  (“foto polla”),  comentaris, agressions o tocaments inadequats; i canvien de rang 
fent-les visibles amb les violacions grupals que estem vivint en els últims anys. 
 
Tots aquest  comportaments i conductes masclistes  es poden prevenir i erradicar. 
 

 
“El masclisme utilitza i genera ambigüitat al voltant de les línies entre sexualitat i 
violència, precisament per dificultar la seva identificació i la seva visibilització. I 
sobretot per mostrar-la com inevitable. El problema de la violència sexual no rau en la 
sexualitat, rau en el masclisme.” 
“EL SOROLL DEL SILENCI. Guia per abaixar el volum de les violències sexuals” 
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Participants 
 

Podran participar en el concurs persones joves de centres d'educació 
secundària obligatòria (ESO) de Catalunya o bé usuàries en centres i serveis 
d’educació no formal i de lleure;  persones joves majors de 17 anys (estudiants 
d'educació superior, estudiants d'arts plàstiques i disseny, estudiants d'arts 
escèniques, estudiants de música i dansa, estudiants de formació professional, 
etc.) i persones adultes. 
 

Els treballs de vídeo i fotogràfics realitzats per menors d'edat hauran de comptar amb autorització 
legal d'un representant legal major d'edat (representant familiar, docent o tutor legal). Es pot 
utilitzar el formulari d'autorització legal adjunt a les bases del concurs. 
 

 
Categories 
 

Es consideraran  dues categories: 
 
 Categoria de més de 12 anys a 17 anys. 
 Categoria de 17 anys en endavant. 
 
Modalitat 
 

S'estableixen tres possibles modalitats de presentació d'obres: 
 

 Individual 
 Grup reduït  Mínim de 2 i Màxim de  4  persones 
 Aula - Grup gran (de 8 a  25 alumnes mateix centre educatiu d’edats compreses entre 12 i 16 anys) 
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Obres, requisits 
 

Dins l’art-tivisme  son vàlides totes les estratègies artístiques que s’hagin generat  en 
l’art contemporani dels últims anys. No obstant la seva presentació haurà de ser seguint 
els següents formats. 
 
 
 

Dibuix 
Possibilitats: mida DIN-A4 utilitzant tècniques manuals* – aquarel·la, dibuix a llapis, carbonet, 
pintura a l'oli, acrílic, collage, etc.- o tècniques digitals. 
Modalitat: Individual. 
Enviament: (*) presentar en format digital (jpg. de 3 megabytes màxim) indicant títol de l'obra, 
nom de l'autor o autora, edat i centre educatiu si és el cas. En cas de ser seleccionats, s'hauran 
de presentar els dibuixos originals abans de la data d'exposició, format pdf  
 

Vídeos 
Possibilitats: composicions musicals, vídeos de denúncia, petites representacions, 
performance,  durada màxima de 180 segons (3 minuts).  
Format: en qualsevol format que admeti la plataforma YouTube. 
Modalitat: Individual, grup reduït, grup gran, o família. 
Enviament: Indicar títol del vídeo, nom de l'autor o autora, edat i centre educatiu si és el cas. 
 

Fotografia 
Possibilitats: una única fotografia o una sèrie fotogràfica (màxim 3 fotografies); en color o en 
blanc i negre i Modalitat: Individual, grup reduït  i família. 
Característiques: format digital: jpg, tif, psd i bmp i amb una mida màxima de 6 Mb per 
fotografia 
Han de ser fotografies no publicades anteriorment en cap suport professional, inclosos els 
electrònics. Han d'estar lliures de signatura, marca d'aigua o similar. 
Enviament: format pdf indicant títol de l'obra, nom de l'autor o autora, edat i centre educatiu 
si és el cas:  NomCognom_01Títol_Serie_TítolObra.jpg  
 
Si la teva proposta no entra dins d’aquestes opcions, contacta’ns i exposa’ns la teva idea. 
 
 
 

Requisits comuns a totes les obres 
La Plataforma es reserva el dret de rebutjar obres que consideri ofensives o 
inoportunes segons el seu criteri. 
No s'acceptaran les obres que no s'ajustin a les bases. 
Les obres han de cenyir-se a la temàtica, enguany les violències sexuals,  detallada a 
les bases i els requisits de les obres especificats. 
Les obres i tots els elements que les componen (fotografies, textos, dibuixos, etc.) 
han de ser originals i inèdits. 
La Plataforma podrà fer ús de les obres, sempre dins dels seus fins socials, esmentant 
l'autoria. 
La Plataforma no respondrà davant plagi realitzat per les persones o grups 
participants. 
Les persones i grups participants es responsabilitzen de l'obtenció del consentiment 
i les autoritzacions de les persones i entitats que puguin aparèixer en les imatges 
utilitzades. 
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Les obres rebudes seran exposades al Casal de Joves Palau Alòs de l’ 1 al 12 de Març 
de 2023, i en la nostra pàgina web i a xarxes socials. 
La participació en el concurs implica el coneixement i l'acceptació íntegra de totes 
les bases. 
Cada participant podrà presentar el nombre de treballs que estimi convenients, en 
qualsevol tècnica de format lliure (dibuixos, fotografies o vídeos). 
 
 
 

Com en les edicions anteriors, a la pàgina web de la plataforma estaran a disposició de les 
persones participants un seguit de recursos amb activitats concretes segons la tècnica artística 
o literària que s'hagi decidit treballar, a fi de facilitar la reflexió al voltant de la temàtica i com 
inspiració a l'hora de fer la seva pròpia creació artística. 
 
 

Premis 
El jurat seleccionarà dos treballs per cada categoria i modalitat individual i 
grupal, a més de lliurar dos premis especials a les dues millors obres 
realitzades per una aula o curs complet . 
 

 

 Categoria  de 12 a 16 anys:   
2 premis individuals  
1r premi : Càmara action (tipus GoPro, o similar) 
2n premi: Lot de llibres feministes 
 
2 premis grup reduït  
1r premi : Càmara action (tipus GoPro, o similar)  
+  Taller en prevenció de les violències masclistes  a realitzar en el teu centre educatiu 
2n premi: Lot de llibres feministes 
+  Taller en prevenció de les violències masclistes  a realitzar en el teu centre educatiu 
 
2  premis aula – grup centre educatiu 
1r premi: 1 Càmara action (tipus GoPro, o similar) pel grup  
+ Taller en prevenció de les  
violències masclistes  a realitzar en el teu centre educatiu 
2n premi: Lot de llibres feministes  
+  Taller en prevenció de les violències masclistes  a realitzar en el teu centre educatiu 
 
 

 Categoria adults (majors de 17 anys):  
2 premis individuals grupals. 
1r premi: Càmara action (tipus GoPro, o similar) 
2n premi: Lot de llibres feministes 
 
2 premis grup reduït  
1r premi : Càmara action (tipus GoPro, o similar)  
+  Taller en prevenció de les violències masclistes  a realitzar en el teu centre educatiu 
2n premi: Lot de llibres feministes 
+  Taller en prevenció de les violències masclistes  a realitzar en el teu centre educatiu 
 

Jurat 
El jurat farà pública la seva decisió en l'acte de lliurament de premis. Totes les 
persones participants estan convidades al lliurament de premis que tindrà lloc el 
dijous 9 de març, al Casal de Joves Palau Alòs.    
 
L'aforament serà limitat,  de manera que l'assistència requerirà de confirmació . Posteriorment, els noms 
de les persones, grups i aules guanyadores seran socialitzats a través i les xarxes socials de la Plataforma. 
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Data de presentació de les obres 
La data de presentació de les obres serà del 25 novembre de 2022  al 20 de febrer de 
2023. 
 

Participa!! 
Cal fer arribar els treballs i les dades personals, a través del  CONCURS 2021 ubicat a 
http://www.violenciadegenere.org. 
 

Aclariments 
Si voleu més informació us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic:  
 eherreraplataforma@violenciadegenere.org  
  Whatsapp  654 01 24 69 


