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CONCURS  TALLA JA!! CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  
 
La violència masclista és aquella que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de 
la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder de l’home sobre la dona, la qual, 
produïda per mitjans físics, econòmics i/o psicològics, incloses les amenaces, intimidacions i coaccions, té 
com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, i es manifesta o produeix en quatre àmbits: de 
parella, familiar, laboral i comunitari.  
 
Amb motiu de la commemoració del 25 de novembre. Dia internacional contra la violència envers les dones, el 
Servei  Comarcal de Joventut i el Consell de les Dones del Baix Llobregat us conviden a participar en el 
concurs Talla Ja!! , per dir “No a la Violència Masclista”. Es premiarà aquella obra que millor representi el 
rebuig social a aquest tipus de violència, especialment en els tres àmbits que habitualment afecten més a la 
gent jove: de parella, familiar i social o comunitari.  
 
Quin és l’objectiu del concurs?  
 
Seleccionar una obra que permeti conscienciar a la societat en general, i molt especialment a la gent jove, de 
la necessitat social d’eradicar la violència masclista i promoure les relacions igualitàries.  
 
Qui pot participar-hi?  
 
El concurs està obert a totes aquelles persones joves d’entre 15 i 30 anys preferentment residents al Baix 
Llobregat.  
 
Quines característiques han de tenir les obres?  
 
Cada participant pot presentar una obra original i inèdita amb les següents característiques segons el format.  
 

1. Microrelat     màxim 145 caràcters    
2. Audiovisual    Màxim 1 minut 
3. Cançó     Màxim 2 minuts  
4. Imatge    Màxim 300 píxels. Permet el retoc.  

 
Com s’han de presentar les obres? 
 
Cada proposta s’haurà de presentar en el format adequat juntament amb la butlleta d’inscripció  
amb les dades personals de la persona que participa  (nom, cognoms, telèfon de contacte, correu electrònic, 
edat i fotocopia o imatge del DNI).    
 
Les obres s’han de remetre: 
 
1. Per correu electrònic a l’adreça: joventut@elbaixllobregat.cat   
2. Per correu ordinari o presencialment a:  
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Servei de Joventut  
CN 340. Parc de Torreblanca  
08980 Sant Feliu de Llobregat 
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O Punts d’Informació Juvenils de la comarca 
 
Termini 
 
El termini d’admissió de les obres finalitzarà a les 15 hores dimarts 17 d’octubre de 2017.  
 
Com es  seleccionarà l’obra guanyadora? 
 
L’obra guanyadora serà seleccionada el 27 d’octubre per un jurat format per: 
 

- La Comissió de Joves i Relacions Personals del Servei Comarcal de Joventut  
- El Conseller de Joventut 
- Una persona experta en comunicació 
- 1 o 2 joves creatius/creatives  
  

El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs.  
 
Criteris de valoració  
 

- Que l’obra expressi el rebuig davant aquesta xacra social 
- Que l’obra sensibilitzi contra qualsevol expressió de violència contra les dones, especialment les 

dones joves  
- Que l’obra contribueixi a visibilitzar i denunciar els abusos i masclismes que pateixen habitualment les 

noies   
- Que l’autor/a resideixi al Baix Llobregat 

 
Quin premi hi haurà? 
 
S’estableix un premi únic de 400,00 euros, quantitat que estarà subjecta a les retencions fiscals que 
procedeixin. 
Les persones menors d’edat només podran recollir el premi amb l’acompanyament dels seus progenitors o 
tutors.  
 
Difusió de les obres 
 
L’obra guanyadora es publicarà a la web del Consell Comarcal i a les xarxes socials. Serà propietat exclusiva 
i permanent del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que la podrà modificar, desenvolupar o adaptar en 
funció de les necessitats. 
Els 30 ajuntaments de la comarca, prèvia autorització podran també fer-ne ús. 
Les obres no premiades podran recollir-se al registre del Consell Comarcal del Baix Llobregat un cop finalitzat 
el concurs. 
 
Acceptació de les bases  
 
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 
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Protecció de dades  
 
Totes les persones que participen i per tant donen les seves dades personals, passen a formar part de la 
base de dades del Consell Comarcal del Baix Llobregat. D’acord amb el que estableix la llei vigent (art. 5 de la 
Llei Orgànica 15/1000), s’informa que les dades personals recollides s’incorporen a un fitxer automatitzat amb 
la finalitat d’informar sobre els serveis i activitats de Joventut, així com de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recollides al fitxer, dirigint-se al seu propietari: 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, ctra. Nacional 340, 08980 Sant Feliu de Llobregat.  
 
Per eliminar les dades caldrà sol·licitar-ho a la següent adreça electrònica:  
joventut@elbaixllobregat.cat 
 
Més informació al Punt Jove del teu municipi 
 
Col·labora: Comissió Joves i Relacions Personals del Consell Comarcal del Baix Llobregat  
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