
BASES DE LA 5a. EDICIÓ DEL CONCURS GRÀFIC 
«PER UNES RELACIONS LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES» - 2022 

1. OBJECTE

L’objecte de les  Bases és  regular  el  règim de participació  i  l’atorgament  de premis en el
concurs gràfic que promou la sensibilització vers les relacions igualitàries i de respecte entre
les persones i concretament de prevenció de la violència masclista. 
La finalitat del concurs és sensibilitzar la població sobre les violències masclistes i difondre els
valors per  una societat  igualitària,  justa i  lliure de violències.  El  concurs s’emmarca en la
campanya del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència envers les
dones.
El concurs és organitzat  des de la Regidoria de Feminisme de l’Ajuntament de Badia del
Vallès.

2. CONDICIONS DEL CARTELL

Realització  d’un cartell,  amb continguts que fomentin  valors contraposats a  les  violències
masclistes i promoguin l’empoderament de les dones. Els treballs poden incloure aspectes
com la identificació de les causes de les violències masclistes, propostes de prevenció, la
suma de la població al  rebuig de les violències, recursos existents, tipologies de violència
masclistes, etc.  

El  contingut  de les obres ha de promoure les relacions igualitàries,  justes,  respectuoses i
lliures  de  violències.  Seran  rebutjades  totes  aquelles  obres  que  no  compleixin  amb  les
condicions establertes en les presents bases.  S’enumeren els  motius pels  quals no seran
admeses a la participació del concurs:
-Ofensives cap a la pròpia persona o altres. 
-Les que siguin il·lícites o promoguin actes il·lícits.
-Les  que  no  tractin  amb respecte  el  tema de  promoció  de  la  igualtat  i  prevenció  de  les
violències masclistes.
-Còpies o plagis.

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

•Poden  participar  les  persones  majors  de  12  anys,  amb  les  categories  següents:
1.Categoria joves: entre els 12 i els 17 anys.

 2.Categoria persones adultes: a partir de 18 anys. 
•La participació pot ser individual o en grup.
•Només es pot presentar un cartell per cada persona/grup que participi.
•La persona que participi no es podrà presentar en diferents grups.
• La participació en el concurs serà gratuïta.
•El jurat, el personal de l’administració pública i els càrrecs polítics de l’Ajuntament no podran
optar al premi. Tanmateix podran participar i els seus treballs podran ser divulgats.



4. INSCRIPCIÓ

4.1. Dades tècniques del cartell:
• Dibuixos, pintures, fotografies, vinyetes,... fent ús de qualsevol tècnica. 
• El projecte es pot presentar en format jpg o en paper.
• Mida del cartell: A3, A4, A5 o A6.
• Ha de contemplar un títol.

4.2. Sistema de lliurament del cartell
 Entregar el cartell a:
•OAC
•Edifici El Molí, a l'Àrea d'Acció comunitària inclusiva (1r pis)
•Consergeria IES Badia
•Consergeria IES Federica Montseny
•Espai Jove
•Telemàticament:  igualtat@badiadelvalles.net

4.3. Procediment
•Per participar serà imprescindible que en el moment d’entrega del cartell s'adjunti un sobre o
s’enviï un correu electrònic a  igualtat@badiadelvalles.net amb les següents dades:
•Títol del cartell
•Nom i cognoms complerts
•Data de naixement
•Número del document d’identitat (DNI, NIE, passaport)
•Municipi
•Telèfon de contacte  
•Correu electrònic  
•Persones que participen en el grup  i dades de contacte (si s'escau)

5. TERMINIS

El període de presentació de les obres a la 5a. edició del Concurs gràfic «Per unes relacions
lliures de violències masclistes» s’inicia l’1 de novembre de 2022 i finalitza el 10 de novembre
de 2022, ambdós inclosos. 

6. JURAT

El Jurat serà qui qualificarà les obres presentades atenent als criteris de valoració.
El  jurat  estarà  format  per  persones  representants  dels  diferents  serveis  de  l'àrea  d'acció
comunitària inclusiva, de l'Ajuntament de Badia del Vallès.

7. VALORACIÓ

Es valoraran principalment els criteris de comunicació no sexista, contingut vinculat amb la
temàtica del concurs, la creativitat i l’originalitat gràfica. El jurat es reserva el dret d’excloure
del concurs aquells cartells que no compleixin amb les bases del concurs.
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Els criteris de valoració del jurat seran els següents tenint en compte que:
Molt baixa (0 a 1); baixa (2 a 3); mitjana (4 a 6); alta (7 a 8), i molt alta (9 a 10). 

1) Qualitat: fins a 10 punts. 
2) Innovació i creativitat: fins a 10 punts. 
3) Valors que es transmeten: fins a 10 punts. Es tindran en compte els valors treballats

en la creació, la reflexió que ha suposat per a la persona o  grup participant en la convocatòria
i la manera en la qual finalment es reflecteixen en el projecte presentat. 

4)Temàtica social que recull el treball: fins a 10 punts. El jurat analitzarà el contingut i
la temàtica social segons la realitat del món actual. 

5)Comunicació  visual  inclusiva  i  no  sexista:  fins  a  10  punts.  Les  imatges,
explícitament i implícita, han de promoure el respecte i la igualtat entre homes i dones. 

8. RESOLUCIÓ

El resultat de les puntuacions del JURAT es farà públic durant l’acte commemoratiu del 25N,
Dia  Internacional  per  a  l’Eliminació  de la  violència  envers les  dones,  que es realitzarà el
divendres 25 de novembre de 2022 a la tarda, a la Plaça de les Entitats. Posteriorment es
publicarà al web de l’Ajuntament.
S’avisarà  a les  persones premiades mitjançant  la  direcció de correu electrònic  que s’hagi
indicat en la inscripció al concurs. S’haurà de confirmar la recepció del correu electrònic abans
del  lliurament  dels  premis.  En cas  que no es  confirmi,  es  proposarà  el  premi  al  següent
participant de la llista de puntuació de les participacions rebudes. 

9. PREMIS

9.1. Es concediran 3 premis a cada categoria:  
1r premi: 
- Masterclass a elseisyelcuatro.
- Una caricatura individual.
- Un lot de material artístic valorat en 100€ (Abacus)
- Un llibre "Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar", de Ame Soler, tres voltes
rebel.
2n premi: 
- Masterclass a elseisyelcuatro.
- Una caricatura individual.
- Un lot de material artístic valorat en 100€ (Abacus)
3r premi: 
- Un lot de material artístic valorat en 100€ (Abacus)
- Un llibre "Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar", de Ame Soler, tres voltes
rebel.

Tots els cartells seran exposats el dia de l’entrega de premis i poden ser exposats en diferents
espais  del  municipi,  així  com ser  utilitzats  per  l’Ajuntament,  amb finalitats  de  prevenció  i
sensibilització.



•9.2. Lliurament de Premis 
L’acte de lliurament de premis es durà a terme al llarg de l’acte commemoratiu del 25N, Dia
Internacional per a l’Eliminació de la violència envers les dones, que es realitzarà el divendres
25 de novembre de 2022 a la tarda, a la Plaça de les Entitats.
Podran declarar-se deserts els premis,si a judici del JURAT, les obres no reuneixen la qualitat
o l’objectiu establert en el Concurs. 

10. DRETS D’AUTORIA

Reserva de drets de reproducció:
• La propietat intel·lectual si bé és dels autors i autores, els cartells guanyadors queden

en poder de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
• Els autors i autores cedeixen tots els drets dels cartells seleccionats en activitats sense

ànim de lucre sempre que la visualització tingui com a una de les seves finalitats la
sensibilització sobre les violències masclistes.

• L’organització es reserva el dret de publicar i difondre els cartells premiats a través de
les xarxes socials, dels mitjans de comunicació i altres suports de difusió.  

11. ACCEPTACIÓ

La  participació  al  concurs  suposa  l'acceptació  i  el  compromís  de  compliment  d'aquestes
Bases, així com la publicació del nom de les persones guanyadores del concurs i les obres
que han concursat. 
L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol contingència no prevista a les presents
Bases.  El  fet  de  prendre  part  en  el  concurs  implica  l’acceptació  d’aquestes  bases  i  la
conformitat del veredicte del jurat.

12. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer, responsabilitat
de l’Ajuntament de Badia del  Vallès,  amb la finalitat  de dur a terme l’adequada gestió  de
l’activitat. També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les
vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del
DNI  i  la  documentació  complementària,  si  escau,  a  l’Oficina  d’Atenció  Ciutadana  (Avda.
Burgos, s/n Edifici Ajuntament), o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat
dels tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.badiadelvalles.cat.
L'Ajuntament de Badia del Vallès vetlla en tot moment pels principis que regula la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
La persona que participi  en aquest  concurs,  és l’única responsable de les manifestacions
falses o inexactes de la informació facilitada.
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