II Concurs d’espots per a la no - violència de gènere
L’

L’objectiu d’aquest concurs és sensibilitzar a la nostra societat per a la no- violència de
gènere, i en especial entre els i les joves. El concurs s’emmarca en la campanya de
sensibilització i prevenció de molts dels municipis d’ Osona fem durant el mes de
novembre en motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de la no-violència vers les
dones.
El concurs, organitzat des del VicDones-SIAD Osona, SIAD Manlleu, Polítiques d’igualtat
de l’Ajuntament de Torelló i Mancomunitat La Plana, compta amb la collaboració de la
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona (CEID) de la Universitat de Vic, s’adreça a
joves entre 18 i 25 anys, per tal que participin en l’elaboració d’un espot que sensibilitzi vers
aquesta xacra social. La finalitat d’aquesta segona edició és la de promocionar i difondre els
valors d’una cultura i tolerància zero vers la violència de gènere.
BASES
1/ Realització d’un espot de 20 segons o 30 segons de durada, amb continguts que
facin referència als valors culturals i socials de la no violència envers les dones. Els treballs
poden incloure aspectes com la identificació de les causes de la violència, propostes de
prevenció, la suma de la població al rebuig de la violència, recursos existents...
2/ Poden participar joves entre 18 i 25 anys complerts.
• La participació pot ser individual o en grup.
• Només es pot presentar un espot per cada persona que participi/grup.
• La persona que participi no es podrà presentar en diferents grups.
3/ Per participar serà imprescindible que en el moment d’entrega de la producció de la
peça, s’enviï un correu electrònic vicdones-siadosona@vic.cat amb les següents dades: nom
i cognoms complerts, data de naixement, DNI, municipi, telèfon de contacte, correu
electrònic i títol de l’espot. Si la participació es fa en grup, cal especificar aquesta
informació per a cada membre del grup.
3.1/ Dades tècniques:
• El projecte s’ha de lliurar amb sistema PAL
• Format: 1080i HD (1920x1080)
• Arxiu: Mov o MPEG
• Compressió: H264

3.2/ Sistema de lliurament:
•
•
•

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 la recepció del material.
4/ Termini de presentació. Les obres s’hauran de lliurar coma màxim el divendres, 13 de
desembre fins a les 24 hores, pels mitjans esmentats en aquestes bases.
5/ Premis:
•
•

Premi al millor contingut no sexista 400 €
Premi a la creativitat audiovisual
400 €

El premi pot quedar desert si així ho valora el jurat.
6/ Jurat:
El jurat estarà format per cinc persones de diferents perfils professionals expertes en
gènere, mitjans de difusió/publicitat i educació,...
La deliberació del jurat es farà el dilluns 16 de desembre amb criteris de llenguatge i
contingut no sexista, i de creativitat emocional que contingui els valors de no-violència que
persegueix el concurs.
7/ Deliberació i entrega de premis. El resultat del jurat es donarà dijous, 19 de
desembre durant la segona sessió, a Vic, de la Mostra Internacional de films de dones de
Barcelona, a les 21:45h a l’Espai ETC ( pg. de la Generalitat,46).
8/ Recursos de llenguatge audiovisual no sexista.
Podeu trobar recursos a la web de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de
Comunicació
per
tal
de
desenvolupar
el
vostre
espot
entrant
a
www.observatoridelesdones.org, però també podeu posar-vos en contacte amb el
VicDones-SIAD Osona (vicdones-siadosona@vic.cat o bé 937027284)

9/ Reserva de drets de reproducció:
• La propietat intellectual si bé es dels autors i autores, els espots queden en poder 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 aquestes activitats tinguin com una de les
seves finalitats la sensibilització de la no-violència de gènere.
• El VicDones-SIAD Osona 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.
10/ 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.
11/ Protecció de dades
El VicDones-SIAD Osona vetllant en tot moment pels principis que regula la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, només recull de manera
obligatòria les dades imprescindibles per a la realització d’aquest concurs, garantint en tot
moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes
per a cada tipus de fitxer. De conformitat amb aquesta legislació, totes les dades
subministrades pels concursants passaran a formar part d’un fitxer automatitzat, amb la
finalitat de gestionar correctament el concurs.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de
caràcter personal, teniu garantit l’accés a cancellació i/o rectificació de les vostres dades en
qualsevol moment. En aquest cas, poder contactar amb el VicDones-SIAD Osona o bé
per escrit a l’Ajuntament de Vic (C. Ciutat, 1 08500 Vic) o bé per correu electrònic al
vicdones-siadosona@vic.cat .
La persona que participi en aquest concurs, és l’única responsable de les manifestacions
falses o inexactes de la informació facilitada.
El VicDones-SIAD Osona ha de tractar les dades conforme a la legislació vigent en cada
moment garantint la confidencialitat i l’exercici dels drets de les persones usuàries.

