
 

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.

PERÍODE 
PRESENTACIÓ OBRES

   25 novembre'22
20 febrer'23

 

XVII Concurs per
l a   v i d a   l l i u r e   d e

Violència 
Masclista

PRESENTACIÓ
OBRES

Presenta el teu treball sota un
títol o un lema, al formulari de
la web
www.violenciadegenere.org,
juntament amb les dades
personals de les participants.

PERÍODE: 
25 novembre al 20 febrer



BASES

Violències sexuals, en qualsevol de
les seves manifestacions.

TEMÀTICA

Persones joves
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.

PARTICIPANTS

Categoría I :  de 12 anys a 17 anys
Categoría II:  de 17 anys en endavant

CATEGORIES

Ja tenim aquí la 18a edició del Concurs per la
vida lliure de Violència Masclista!! que
organitzem amb L'Espai Jove Palau Alòs!

L'objecte d'aquesta convocatòria és la
presentació de propostes creatives
construïdes des de l’ARTISVISME, dirigides a
donar visibilitat a la temàtica que abordem en
l’edició d’enguany, les “Violències Sexuals”, i
estratègies per la seva erradicació.

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, que malauradament
deixa una forta empremta i seqüeles a les
persones agredides

CATEGORÍA I: 
Individual
Grup reduït 
Aula - grup gran 

CATEGORÍA II: 
Individual
Grup reduït 

MODALITATS

(DE 2 A 4 PERSONES)

(DE 8 A 25 PERSONES DEL MATEIX 
CENTRE EDUCATIU O DE LLEURE 
EDATS COMPRESES ENTRE 12 I 16 ANYS)

Escollirà les millors obres. El veredicte
es donarà el dia del lliurament de
premis . 

JURAT

Podreu visitar l'exposició a la sala
d'actes de l'Espai Jove Palau Alòs.
C/Sant Pere Més Baix 55 08003
Barcelona:

EXPOSICIÓ

Organitzen: Col·laboren:

(DE 2 A 4 PERSONES)

FOTOGRAFIA
1 única fotografía o una sèrie fotogràfica (màx.
3 fotografies); color o B/N.
Modalitat: Individual, grup reduït  
Característiques: jpg, tif, psd i bmp . Màx. 6Mb 
Han de ser fotografies no publicades
anteriorment en cap suport.
Enviament: .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 

DIBUIX
Tècniques manuals* – aquarel·la, dibuix a
llapis, carbonet, pintura a l'oli, acrílic, etc.- 
Tècniques digitals
Modalitat:    Individual.
Enviament: jpg. màx. 3Mb, 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
Composicions musicals, vídeos denúncia,
petites representacions durada màxima 3
min. 
Format: format que admeti YouTube.
Modalitat: Individual, grup reduït, grup gran.
Títol del vídeo, nom de l'autor o autora, edat i
centre educatiu si és el cas.

Han d'estar lliures de signatura, marca d'aigua o similar.

de l' 1 al 12 MARÇ 2023

Si el jurat així ho decideix, els premis podran ser declarats deserts.

LLIURAMENT DE PREMIS
L'acte es durà a terme el proper 
9 MARÇ 2023 a l'Espai Jove Palau Alòs. 

Dins l’artvisme son vàlides totes les
estratègies artístiques  generades dins
de l’art contemporani dels últims anys.
L’artivisme és una disciplina per sí 
 mateixa que s’alimenta de totes les
altres; hi han infinites formes de fer
artivisme; l’artivisme és art a l’espai
públic,  en definitiva qualsevol eina
que permeti fer-ne ús de l’Art com a
medi per a la transformació social i el
canvi.

https://www.violenciadegenere.org/actualitat/arriba-la-divuitena-edicio-del-concurs-la-vida-lliure-de-violencies-masclistes

