
   
 
 

 
Servei Comarcal de Joventut 

Consell Comarcal del Baix Llobregat 
joventut@elbaixllobregat.cat 

Tel. 93.685.24.00  
Ext. 620 o  621 

CONCURS TALLA JA!! CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA Edició 2019 

El Servei Comarcal de Joventut, juntament amb l’Oficina Jove del Baix Llobregat, convoca la 5ª edició 
del concurs Talla Ja!  
L’objectiu del certamen és promoure la conscienciació, sobretot de les persones joves, vers la necessitat de 
fomentar relacions afectives igualitàries i eradicar la violència masclista, en el marc de la commemoració del 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.  
 

1. QUI POT PARTICIPAR 

Obert a totes les persones joves d’entre 15 i 30 anys, preferentment residents al Baix Llobregat.  
 
2. COM PARTICIPAR 
1) Cada participant podrà presentar només una fotografia al concurs.  
 
2) La fotografia realitzada ha d’haver estat feta en activitats de tota mena que es duguin a terme en motiu del 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, del 25 de novembre. Com per exemple en 
tallers, caminades, xerrades, obres de teatre, etc. realitzades preferiblement al Baix Llobregat. 
 
3) La fotografia presentada al concurs, que ha de ser original i inèdita, ha de complir els següents requisits: 

- Imatge de màxima resolució possible. Permet el retoc 

- La imatge ha d’estar acompanyada d’un títol  
- Ser original de l’autor/a, no havent estat presentada a altres concursos anteriorment 
 

4) La fotografia es pot fer arribar a l’organització del concurs per dues vies: 
 A) Instagram: amb el hastag #TallaJa!2019 i seguint el compte @ojbaixllobregat i/o @jovebaix 

B) Omplint el següent el formulari (on hi ha un espai habilitat per penjar la fotografia) i seguir el 
compte @ojbaixllobregat i/o @jovebaix 

Si tens alguna dificultat o dubte per fer arribar la fotografia, pots contactar per correu electrònic a l’adreça 
joventut@elbaixllobregat.cat o oficinajove@baixllobregat.cat  o bé dirigint-te al Punt Jove del teu municipi. 
 

 
 

https://forms.gle/8zy5PsMhywJ8JnbN6
mailto:joventut@elbaixllobregat.cat
mailto:oficinajove@baixllobregat.cat
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3.  TERMINI 
El termini d’admissió de les obres presentades finalitzarà a les 15 hores del dilluns 2 de desembre de 2019.  
 
4. SELECCIÓ D’OBRES GUANYADORES  

1) L’obra guanyadora serà seleccionada entre el 3 i el 5 de desembre per un jurat format per: 
- La Comissió de Joves i Relacions Personals del Servei Comarcal de Joventut  
- La Consellera de Joventut del Consell Comarcal del Baix Llobregat 
- Una persona experta en comunicació 

 

2) Es valorarà:  
- Que l’obra expressi el rebuig davant la xacra social que representa la violència masclista 
- Que l’obra sensibilitzi contra qualsevol expressió de violència envers 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’obra destaqui per la seva originalitat i la qualitat de la seva presentació i el seu 

contingut 
- Que l’autor/a resideixi al Baix Llobregat 
- Que la fotografia s’hagi realitzat en algun dels actes programats a la comarca 

 
3) Les obres que rebin més puntuació del jurat passaran a ser finalistes escollits de forma 

consensuada.  
4) En funció del volum i de la qualitat de les fotografies presentades al concurs es farà una exposició 

posterior, que podrà visitar-se en diferents equipaments juvenils de la comarca.  
5) Si la persona premiada rebutgés el seu premi, passaria a ser de la següent persona finalista. 

 

5. ANUNCI DE L’OBRA GUANYADORA I ENTREGA DE PREMI  
L’anunci de l’obra guanyadora es durà a terme durant el mes de desembre de 2019 a través de la pàgina 
d’Instagram de l’Oficina Jove del Baix Llobregat @ojbaixllobregat i de la del Servei Comarcal de Joventut 
@jovebaix.  
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Posteriorment, l’organització contactarà amb la persona guanyadora per acordar el dia de recollida del premi. 
El premi es podrà recollir de forma presencial o a través d’una persona representant que haurà de mostrar el 
seu DNI, una fotocòpia del DNI i una autorització de la persona guanyadora, en un termini de 15 dies, a 
l’adreça que l’organització facilitarà al guanyador/a. Les persones menors d’edat només podran recollir el 
premi amb l’acompanyament dels seus progenitors o tutors.  
 
Si la persona finalista no respon al correu ni a les trucades telefòniques en un termini de 15 dies perdrà el dret 
al premi.  
 
6. PREMI 
S’estableix un únic premi, dotat amb 250 euros, quantitat que estarà subjecta a les retencions fiscals que 
procedeixin. 
 
7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LES OBRES 

Els i les participants al concurs assumeixen l’autoria de les obres que presenten, i es comprometen a no lliurar 
obres sobre els quals no tinguin drets d’ús degudament acreditats. 
L’autor/a reconeix l’autorització de difusió de la seva imatge i de les persones que apareixen en ella, i 
respondrà a qualsevol reclamació i/o indemnització que pugui tenir lloc de part de tercers, exonerant El Servei 
Comarcal de Joventut, l’Oficina Jove, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que no es fan responsables de 
l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres presentades.  
L’autor/a autoritza al Servei Comarcal de Joventut i a l’Oficina Jove del Baix Llobregat la utilització i/o edició 
de les obres presentades, mitjançant diversos formats i xarxes socials sempre i quan aquests emissions no 
tinguin un objectiu comercial, sinó que estiguin dirigides únicament a la promoció i difusió de la lluita contra la 
violència masclista.  
Aquesta utilització no li confereix dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del premi 
guanyat.  
Per la seva banda, el Servei Comarcal de Joventut i l’Oficina jove del Baix Llobregat es compromet a fer 
constar l’autoria de les obres presentades. 
Els 30 ajuntaments de la comarca, també podran fer-ne ús. 
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8. ÚS DE LES DADES PERSONALS 
Responsable: Consell Comarcal Del Baix Llobregat.  
Finalitat del tractament: Complir amb la nostra gestió administrativa en l’exercici de les nostres funcions i 
competències. 
Conservació de dades: Les seves dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu 
regulador dels nostres serveis i en la normativa d’arxius aplicable. El Responsable, certifica haver 
implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679, per tal de garantir 
la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar la seva alteració, pèrdua i 
tractament o accés no autoritzats. 
Drets: En qualsevol moment, es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del 
tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, 
acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat al responsable al correu electrònic  
gestiodades@elbaixllobregat.cat. o al delegat de protecció de dades al lopd@microlabhard.es. En cas de 
disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’autoritat catalana de 
protecció de dades. 
Destinataris: Entitats de l’àmbit públic o privat en cas que resulti totalment necessari per a la correcta 
resolució de la seva consulta. Sempre que existeixi obligació legal. 
 
 
9. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA 

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació del contingut d’aquestes bases. 
L’organització es reserva el dret a resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en 
aquestes bases. 
El concurs es podrà declarar desert si no es rep un mínim de 10 propostes que compleixin les bases del 
concurs.  
 
10. COL·LABORA 
Comissió de Joves i Relacions Personals del Servei Comarcal de Joventut del Baix Llobregat i Consell 
de Dones del Baix Llobregat. 

mailto:gestiodades@elbaixllobregat.cat.

