XV CONCURS PER L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 2019

Enguany llancem la 15ena edició del CONCURS PER L’ERADICACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA, aquest any celebrem també la quinzena edició del Fòrum
contra les violències de gènere sota el lema: Volem Créixer sense violència, el
feminisme és el futur!, i té l’objectiu de visibilitzar i escoltar les veus de les i els joves
aprofitant les respostes col·lectives i l’organització feminista que esteu generant davant
les agressions masclistes. Aquesta convocatòria pretén mostrar quines estratègies teixim
davant de la reiterada vulneració dels nostres drets, com, dia rera dia, reivindiquem el
plaer, el desig, l’autocura i la llibertat com a pilars de les nostres relacions afectives i
socials.
L’edició d’enguany vol evidenciar que, malgrat visquem en una societat heteropatriacal,
capitalista, racista i colonial on s’exalta constantment la cultura de diverses violències
masclistes; nosaltres posem al centre el plaer i la llibertat, i responem col·lectivament
reafirmant 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.
Sabem que les persones joves esteu teixint estratègies per eradicar les violències de
gènere, esteu construint relacions lliures d’abusos de poder basades en l’autocura i la
comunicació.
Volem conèixer quines iniciatives esteu teixint per apoderar-vos i quins posicionaments
de suport i solidaritat esteu ideant i consolidant amb totes les dones i persones no
heteronormatives que dia rere dia rebem discriminació i ens aboquen a constrenyir-nos
en uns rols i estereotips patriarcals.
Creiem que els col·lectius feministes de joves són clau en el moviment de dones de tot el
món i son un reflex de l’impacte social imparable que lluita per la justícia social! El
feminisme és el futur!
Us convidem a participar al concurs amb una obra artística de categoria lliure on
compartiu i es visibilitzin les estratègies juvenils que teniu, coneixeu i/o us agradaria tenir
per fer front a les violències masclistes que percebeu al vostre voltant i/o en vosaltres
mateixes, us animem a compartir les vostres idees i obres que visualitzin que JUNTES
SOM MÉS FORTES i que EL FUTUR POT SER FEMINISTA!

BASES GENERALS
Per a poder participar heu d’acollir-vos necessàriament a les bases que es detallen a
continuació.
1. OBJECTIU: 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. TEMÀTICA DE LES OBRES:
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❖ Visibilitzar com ens apoderem dels nostres cossos i de les nostres
relacions.
❖ Mostrar com responem individual i 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,
sexuals i socials i com a eina de transformació social.
❖ Reafirmar que les regles i els límits els posem nosaltres, que una agressió
és un abús de poder, que no és un malentès ni un conflicte i que RES no
ho justifica.
3. QUI POT PARTICIPAR?: s’accepten obres individuals i grupals (màxim 3
persones) de categoria lliure (audiovisual, fotogràfica, relat curt, poesia, contes,
escultura, pintura, composicions musicals, teatre...) amb edats iguals o superiors a 12
anys.
❖ Categoria de12 a 17 anys
❖ Categoria de més de 18 anys
Les obres s’han de cenyir a les temàtiques detallades (punt 2 de les bases) i als requisits
de les obres (bases específiques).
La Plataforma podrà fer ús de les obres, sempre dintre dels seus fins socials, mencionant
l’autoria.
4. PREMI: el jurat seleccionarà dues obres per cada categoria
❖ 1r Premi: Action Camara
❖ 2n Premi: Lot de llibres feministes
Mencions: El jurat es reserva el dret de fer mencions especials a cada categoria
També hi haurà un obsequi per a tots i totes les participants.
5. 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 12 de març de 2020 a la seu de la Plataforma.
6. 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 12 de desembre a les 10:00, al Casal de Joves Palau Alòs. L’aforament serà
limitat, per la qual cosa l'assistència requerirà de confirmació prèvia.
7. 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.
8. Cal fer arribar els treballs i les dades personals, a través del formulari web Concurs
2019 ubicat a www.violenciadegenere.org o per correu postal o presencialment a:
Plataforma unitària contra les violències de gènere (Via Laietana, 16. 1r Pis –porta
117- Barcelona) fins el 25 de Novembre de 2019 inclòs.
9. EXPOSICIÓ DE LES OBRES: les obres estaran exposades al Casal de Joves Palau
Alòs (Carrer de Sant Pere Més Baix, 55. Barcelona) del dia 9 al 16 de desembre,
ambdós inclosos.
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10. La participació en el concurs implica el coneixement i acceptació de les bases. No
s’acceptaran les obres que no s’ajustin a les bases. La Plataforma no respondrà davant
de plagi d’obres o un mal ús de les xarxes socials.
11. Les persones participants es fan responsables que han obtingut el consentiment i les
autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer.
12. La Plataforma és reserva el dret de rebutjar obres que consideri ofensives o
inoportunes segons el seu criteri.
13. Cada concursant podrà presentar el nombre de treballs que estimi convenients.
14. Recursos! Com en l'anterior edició, hi ha a la disposició de totes les aspirants un seguit
de recursos amb activitats concretes, 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 poderne fer ús caldrà que feu arribar la vostra petició al correu
rvilchezplataforma@violenciadegenere.org
BASES ESPECÍFIQUES
FOTOGRAFIA
-

Enviament digital, màxim de tres fotografies (un únic premi)
Les fotografies se presentaran en formato JPG, RGB i amb una mida màxima de
6Mb per fotografia
Les fotografies han d’estar lliures de signatura, marca d’aigua o similar
ORIGINALS I INÈDITES
Per facilitar la gestió de les imatges demanem que identifiqueu les obres:
NomCognoms_TítolObra.jpg

AUDIOVISUALS
-

Poden ser obres individuals o col·lectives (màxim 3 persones)
Vídeos de fins a 3 minuts :

ARTÍSTIQUES (quadres, pintures, escultures, dibuixos..)
-

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
Les composicions musicals hauran de constar com a mínim de la partitura i
l’enregistrament en format mp3.

Organitza: Plataforma unitària contra les violències de gènere amb la col·laboració del
Casal de Joves Palau Alòs.
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