VI Concurs d’espots per a la no violència masclista - 2017
L’

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 vers
les dones.
El concurs és organitzat des de l’oficina del VicDones-SIAD Osona, SIAD Manlleu,
Polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Torelló i Mancomunitat La Plana.
La participació en aquest concurs és a partir dels 16 anys, ja sigui individual o
col·lectivament.
BASES
1/ Realització d’un espot de màxim 30 segons de durada, amb continguts que fomentin
valors contraposats a les violències masclistes. 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.
Els crèdits, si n’hi ha, i logotips (consulteu punt 2) han d’entrar dins la durada màxima
proposada.
2/ Serà imprescindible incorporar al final de l’espot, amb o després dels crèdits, si n’hi ha,
els logotips de l’organització i col·laboradors. Els grups i ordre dels logotips són:









Ajuntament de Vic
Consell Comarcal d’Osona
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Torelló
Mancomunitat la Plana
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Línia 900900120 (aquesta pot anar abans o després de tots els logotips)

L’enllaç per descarregar-vos els logotips és el següent: http://www.vic.cat/vicdones
3/ Poden participar persones a partir de 16 anys.
● La participació pot ser individual o en grup.
● Només es pot presentar un espot per cada persona/grup que participi.
● La persona que participi no es podrà presentar en diferents grups.
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El jurat, el personal de l’administració pública, els càrrecs polítics de l’Ajuntament i els
seus familiars no podran optar al premi. Tanmateix podran participar i els seus treballs
podran ser divulgats.
4/ Dades tècniques de l’espot:
● El projecte s’ha de lliurar amb sistema PAL
● Format: 1080i HD (1920x1080)
● Arxiu: Mov o MPEG
● Compressió: H264
● Crèdits de l’espot
5/ Sistema de lliurament de l’espot
● Pujar l’arxiu al servidor (gratuït) www.wetransfer.com
● Enviar-ho a l’adreça de correu vicdones-siadosona@vic.cat
● Transferir l’arxiu.
En el moment de recepció de la fitxa i l’arxiu confirmarem haver rebut del material.
6/ Per participar serà imprescindible que en el moment d’entrega de l’espot, s’enviï un
correu electrònic vicdones-siadosona@vic.cat amb les següents dades:








Títol de l’espot
Nom i cognoms complerts
Data de naixement
Número del document d’identitat (DNI, NIE, passaport)
Municipi
Telèfon de contacte
Correu electrònic

Si la participació es fa en grup, cal especificar aquesta informació per a cada membre del
grup.
7/ Termini de presentació. Les obres s’hauran de lliurar com a màxim divendres 1 de
desembre fins a les 18 hores.
8/ Premis:
●
●

Primer premi
Segon premi

500 €
300 €

Els premis poden quedar deserts si així ho valora el jurat.
Als premis se’ls aplicarà la retenció de l’IRPF prevista per la Llei vigent.
Els espots que resultin guanyadors.
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9/ Jurat:
El jurat estarà format per persones vinculades a l’àmbit de la igualtat i la no discriminació,
l’audiovisual i l’associacionisme de la comarca.
Es valoraran principalment els criteris de comunicació no sexista, contingut vinculat amb
la temàtica del concurs, la creativitat i l’originalitat audiovisual. El jurat es reserva el dret
d’excloure del concurs aquells espots que no compleixin amb les bases del concurs.
10/ Deliberació i entrega de premis. El resultat del jurat es donarà a conèixer dimarts 12
de desembre a les 21 hores abans de la sessió de “Ama-san (Caçadores del mar)” de
Cláudia Varejão que s’emmarca dins del programa itinerant de la 25a Mostra
Internacional de Films de Dones de Barcelona i es farà a l’espai ETC de Vic (pg. de la
Generalitat,46).
A l’entrega de premis es visualitzaran tots els espots que entren en concurs. Els espots
guanyadors es podran veure en diferents mitjans de les xarxes socials dels ajuntaments
organitzadors del concurs, i dels mitjans de comunicació locals i comarcals, entre
d’altres.
11/ Assessorament i recurs online.
Oficina del VicDones-SIAD Osona (c. de la Llotja, 1 segona planta / 93 702 72 84 / correu
electrònic a vicdones-siadosona@vic.cat ) - Vic
SIAD Manlleu (c. Enric Delaris, 7/ 93 851 08 48 / correu electrònic
masramonfh@manlleu.cat ) – Manlleu
Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació:
www.observatoridelesdones.org
Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya: http://dones.gencat.cat
Observatori: http://www.feminicidio.net/
CEDAW - Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la
dona: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
Bloc “STOP violència de gènere” - http://stopviolenciadegenere.blogspot.com.es/
Bloc “Els punys no parlen” - https://elspunysnoparlen.wordpress.com/
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12/ Reserva de drets de reproducció:
● La propietat intel·lectual si bé es dels autors i autores, els espots guanyadors
queden en poder de l’oficina del VicDones-SIAD Osona.
● Els autors i autores cedeixen tots els drets de reproducció dels espots 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 espots premiats a través
de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació i altres suports de difusió.
13/ Des de l’organització es reserva el dret de resoldre o modificar qualsevol aspecte no
previst en aquestes bases. El fet de prendre part en el concurs implica l’acceptació
d’aquestes bases i la conformitat del veredicte del jurat.
14/ 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
VicDones-SIAD Osona, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic, 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 (Carrer de la Ciutat, 1, o carrer Virrei Avilés, 34, de
Vic), o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels tràmits de
l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat
VicDones-SIAD Osona vetlla en tot moment pels principis que regula la legislació vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, recollint només de manera
obligatòria les dades imprescindibles per a la realització d’aquest concurs, i garantint en
tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat legalment
previstes.
La persona que participi en aquest concurs, és l’única responsable de les manifestacions
falses o inexactes de la informació facilitada.

Vic, 4 d’octubre 2017

