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IV GENEREM IGUALTAT 

 

BASES REGULADORES DEL CONCURS: 

ESTOP A LA PRESSIÓ PER L’ESTÈTICA. ENS ESTIMEM TAL COM 

SOM. 

 

Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el 

dia 25 de novembre, es durà a terme  un concurs de vídeos 

sobre la pressió generada per la preocupació per l’estètica”, 

a l’Espai Jove La Capella. Aquest concurs té com a finalitat 

promoure la igualtat i sensibilitzar contra la violència de gènere, 

especialment entre la gent jove. Per tant, els vídeos han de centrar-

se en  la denúncia i el rebuig de la violència motivada per l’estètica i 

dels cànons de bellesa imposats a la societat i que afecten la nostra 

autoestima, especialment de les dones.  

 

1. PARTICIPANTS 

- Poden participar-hi persones  entre 14 i 35 anys, nascudes entre 

el 1982 i el 2003. Es classificaran en dues categories: 

o Joves entre 14 i 16 anys, nascuts/udes  entre els anys 2003 

i 2001, ambdós inclosos. 

o Joves entre 17 i 35 anys, nascuts/udes entre els anys 2000 

i 1982, ambdós inclosos.  

- S’hi pot participar de forma individual, per parelles o en grup.  

- En cas que la persona o les persones participants siguin menors 

d’edat, caldrà adjuntar a la fitxa d'inscripció una autorització per 

poder prendre part en el concurs signada pel pare, la mare o el/la 

tutor/a legal. 

 

2. TEMA 

- El vídeo ha d’estar relacionat amb el  lema següent: ”Estop a la 

pressió per l’estètica. Ens estimem tal com som”. 
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- El vídeo presentat ha de ser una obra inèdita, no ha d’haver estat 

premiat  en cap altre concurs i ha de ser original de la  persona 

que concursa i el presenta. 

3. PROCEDIMENT I CRITERIS DE VALORACIÓ  

- La concessió s’efectua mitjançant concurrència competitiva. 

- Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran 

fermes si transcorregut el termini de 10 dies, des de la seva 

publicació al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, no s’han presentat 

al·legacions a les mateixes. 

- La selecció es farà segons com es detalla a l’apartat 4. 

 

4. TRÀMITS I NORMES 

- El vídeo s'ha de presentar amb la fitxa d'inscripció al concurs entre 

la data de publicació de les bases i el 13 de novembre del 2017, 

ambdós dies inclosos. Pot  enviar-se per correu electrònic a 

espailacapella@gmail.com o bé lliurar-lo personalment  a l’Espai 

Jove La Capella durant el seu horari habitual d’obertura, és a dir, 

de dilluns a divendres, entre les 16.30 i les 20.30 hores. 

- Els vídeos es registraran mitjançant la fitxa d’inscripció que ens 

fan arribar a La Capella, ja sigui presencialment o per correu 

electrònic. 

- El vídeos s’han de presentar en format digital (.avi o mp4). 

- La durada del vídeo no pot ser superior a dos minuts. 

- L’elecció de l’obra guanyadora es farà mitjançant votació popular 

telemàtica (en línia) del 15 al 22 de novembre de 2017, ambdós 

dies inclosos. Per fer-ho, cal fer arribar la votació per a cada una 

de les categories, a través de l’enllaç web 

www.svh.cat/decidimsvh 

- Només es permet un vot per persona i modalitat. 

- El lliurament dels premis dels vídeos guanyadors de cada 

categoria es farà en un acte públic a l’Espai Jove La Capella, el dia 

24 de novembre de 2017 i es publicarà a la plataforma de la 

Generalitat de Catalunya e-Joventut, on es troba l’espai virtual de 
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Recursos per a les Polítiques de Joventut; a la web i al tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament i a les xarxes socials de serveis 

d’informació juvenils de Catalunya. 

- Els vídeos premiats, un de cada categoria, passaran a ser 

propietat de l’Ajuntament i aquest podrà publicar-los fent-hi 

constar l’autoria. 

- A partir de la concessió del premis, els participants no premiats 

tenen el termini d’un mes per recollir els seus treballs. A partir 

d’aquest temps, els treballs no recollits passaran a ser propietat 

de l’Ajuntament. 

 

5. PREMIS 

- Hi haurà un premi per a la persona o les persones guanyadores de 

cada categoria i consistirà en un talonari de xecs de la Unió de 

Botiguers de Sant Vicenç dels Horts pel valor de 100 €. 

 

6. DISPOSICIONS ADDICIONALS 

- La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes 

bases. 

- Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases l’ha de 

resoldre l’Organització. En el supòsit de reclamacions, quedarà en 

suspens la convocatòria fins a la resolució de les corresponents 

reclamacions. 
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