
Plataforma unitària 
contra les violències 

de gènere

Per a més informació: 
www.violenciadegenere.org 
T. 627 398 316 · prouviolencia@pangea.org
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Organitza:

BASES ESPECÍFIQUES  
PELS DIFERENTS FORMATS

1.	Cada	concursant	podrà	presentar	
el	nombre	de	treballs	que	esti-
mi	convenients,	en	qualsevol	dels	
gèneres	literaris	(narració,	poesia,	
etc.),	amb	les	diverses	tècniques	
de	format	lliure	(presentació	de	
diapositives,	escultura,	teatre,	di-
buixos,	 fotografies,	etc.)	o	dels	
diferents	estils	musicals	(rap,	hip-
hop,	etc.)

	
2.	En	referència	a	la	presentació:

a.	 En	el	gènere literari,	una	ex-
tensió	mínima	d’un	foli	i	mà-
xima	de	3	folis,	mida	DIN-A4,	
escrit	per	una	sola	cara,	amb	
lletra	Arial	12	a	doble	espai.

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.

c.	 La composició musical	haurà	
de	constar	com	a	mínim	de	la	
partitura	i	l’enregistrament	en	
format	mp3.	

3.	 Les	obres	han	d’estar	identifica-
des		amb	un	document	adjunt,	on	
consti	el	nom o pseudònim de 
l’autor o autora, el títol de l’obra, 
l’edat, la categoria en la que con-
cursa i les dades de contacte.	En	
cas	que	es	participi	a	través	d’un	
centre	docent,	s’inclourà	el	curs	i	
el	nom	del	centre.

CONCURS
PER L’ERADICACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA
25	de	novembre	2011

Col·laboren:

  



BASES GENERALS

1.	Tema	del	concurs:	expressar	la	
violència	que	s’exerceix	en	el	cos	
de	les	dones.

2.	Un	jurat	nomenat	per	la	Plata-
forma unitària contra les vio-
lències de gènere,	seleccionarà	
dos	treballs	per	cada	categoria,	
en	cadascun	dels	formats,	lliure,		
literari	i	musical.
•	 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	presentades	a	concurs,	per	
publicar-les	o	exposar-les.

4.	La	Plataforma	es	reserva	el	dret	
de	filtrar	les	obres	que	no	s’ajus-
tin	a	les	bases.	Les obres i tots 
els elements que les composen 
(fotografies, logotips, etc.) han 
de ser ORIGINALS i INÈDITES, 
i han d’estar escrits en qualse-
vol de les dues llengües oficials 
de Catalunya. 

5.	Cal	fer	arribar	els	treballs,	abans 
del 24 d’octubre,	preferiblement	
per	correu	electrònic	a	l’adreça:	
concursos@violenciadegenere.org	

	 o	bé	per	correu	postal	a:
 Plataforma unitària contra les 

violències de gènere. c/ Junta 
de comerç, 17 entresol 

 08001 Barcelona
	 Les	obres	seran	exposades	du-

rant	el	transcurs	del	VII	Fòrum	
contra	les	violències	de	gènere.

6.	El	jurat	farà	pública	la	seva	deci-
sió	en	el	transcurs	del	VII Fòrum 
contra les violències de gènere.	
Convidem	a	totes	les	persones	
que	participin,	a	l’acte	de	lliura-
ment	de	premis,	que	tindrà	lloc	
el	dia	18 de novembre de 2011 
a les 12.30 h l’Espai Francesca 
Bonnemaison.

7.	Premis:
a.	 Primer	premi:	llibre	electrònic
b.	Segon	premi:	iPod

	 També	hi	haurà	obsequis	per	a	tots	
i	totes	les	participants,	perquè	la	
vostra	participació	s’ho	val!

8.	La	participació	en	el	concurs	im-
plica	el	coneixement	i	acceptació	
de	les	bases.

BASES ESPECÍFIQUES 
PELS DIFERENTS FORMATS 

PARTICIPA!

La	Plataforma Unitària contra les 
violències de gènere	considera	la	
prevenció	un	eix	fonamental	per	
l’eradicació	de	la	violència	vers	les	
dones.	

L’objectiu	 d’aquest	 concurs	 és	
promoure	les	relacions	igualitàri-
es	i	no	masclistes,	basades	en	la	
llibertat	de	les	persones	així	com	
en	la	resolució	no	violenta	dels	
conflictes.

Aquesta	iniciativa	vol	sensibilitzar	
la	joventut	i	fomentar	la	seva	ca-
pacitat	creativa,	fent	de	portaveu	
per	eradicar	aquest	greu	proble-
ma	social.	

Aquest	any	hem	considerat	que	el	
tema	del	concurs	expressi	la	vio-
lència	que	s’exerceix	en	el	cos	de	

les	dones	com	a	icona	en	la	publi-
citat	que	perpetua	estereotips	de	
gènere,	ideals	de	bellesa	vinculant-
los	a	l’èxit	social.

Aquesta	iniciativa	ens	farà	refle-
xionar	com	s’utilitza	el	cos	de	les	
dones,	es	manipula,	s’idealitza,	es	
sublima,	fins	el	punt	d’exercir-hi	
violència.	Cal	visibilitzar	la	realitat,	
la	quotidianitat,	la	diversitat	de	les	
dones	i	dels	seus	cossos.	Cal	veu-
re	les	dones	com	una	totalitat	de	
ment	i	cos.	

Treballem	per	una	nova	cultura	
del	cos	més	representativa	i	més	
igualitària,	que	ens	permeti	deixar	
de	tractar	les	diferències	com	ei-
na	de	domini	dels	homes	vers	les	
dones.

Participa al Concurs per l’eradicació de la violència masclista 
i al VII Fòrum contra les violències de gènere, els dies  
 17, 18 i 19 de novembre de 2011


