
 

 

 

BASES REGULADORES DEL I CONCURS D’ARTÀ DEL CARTELL DEL 25N 

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

 
La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Artà convoca el I Concurs del cartell del 

25N i fa públiques les bases que regeixen la seva convocatòria. 

 

 
1. Objecte 

La violència contra dones i nines és una de les violacions dels drets humans més esteses, 

persistents i devastadores del món actual, manifestant-se, en general, de forma física, 

psicològica i sexual. 

L’Ajuntament d’Artà està implicat en l’eradicació de la violència cap a les dones i per això 

organitza activitats commemoratives en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 

Violència contra les Dones, cada 25 de novembre. 

És essencial i necessària la implicació de tota la ciutadania, tant en les activitats que es 

desenvolupin com en la seva programació i visibilització. A més, des de l’Ajuntament es vol 

reforçar aquesta implicació amb la participació directa de les dones del municipi en la 

realització del cartell o la imatge que s’utilitzarà per anunciar i difondre les diferents 

activitats que es faran en commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 

Violència contra les Dones en el municipi d’Artà. Així idò, l’obra guanyadora serà la imatge 

oficial que s’utilitzarà per la campanya d’aquest any. 

 

 
2. Publicació de la convocatòria 

 

La present convocatòria es publicarà a la web de l’Ajuntament i a les xarxes socials 

institucionals. 

Igualment, se’n farà difusió entre els agents socials i educatius per tal d’assegurar la seva 

arribada al màxim nombre de persones possible. 

 

 
3. Participants 

 

Podran participar al Concurs que es regula mitjançant aquestes bases persones residents al 

municipi d’Artà a partir de l’edat de 10 anys, sense límit d’edat màxima. 



 

 

Es pot participar a nivell individual o col·lectiu, és a dir, un grup de persones podran ser 

autores de l’obra presentada. En aquest cas, hi haurà d’haver una representant per fer la 

sol·licitud, i hauran d’indicar a la sol·licitud que es tracta d’un grup. 

 

 
4. Tema i característiques tècniques de l’obra 

 

L’obra presentada ha de complir les següents característiques: 
 

 La imatge de l’obra ha d’estar relacionada amb el Dia Internacional per a l’Eliminació 

de la Violència contra les Dones 

 No hi ha de figurar text 

 Es pot presentar una obra per a cada persona/grup participant 

 Qualsevol tècnica és vàlida per a la realització de la imatge del cartell, amb la 

condició al fet de que permeti una reproducció d’impremta correcte 

 El format ha de ser vertical, en A3 o A4 

 

 
5. Protecció de dades 

 

La presentació de qualsevol obra implica la garantia per part de la persona participant de 

l’autoria i l’originalitat de la mateixa, així com el caràcter inèdit i la titularitat en exclusiva. 

Les persones participants es comprometen assumir personalment qualsevol responsabilitat 

que pogués derivar en relació al compliment de les disposicions en matèria de propietat 

intel·lectual o de qualsevol altre dret. 

Les dades de les persones participants seran incorporades a un fitxer de titularitat de 

l’Ajuntament d’Artà i seran tractades d’acord a la Llei de Protecció de Dades. 

 

 
6. Presentació i termini 

 

Les obres es poden presentar mitjançant instància genèrica a l’OAC de l’Ajuntament d’Artà 

(edifici Ca’n Solivelles), a l’oficina municipal de la Colònia de Sant Pere o a través de la seu 

electrònica, dirigit a l’àrea de Benestar Social i amb el títol de “I Concurs del Cartell del 25N: 

Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones”. 

El termini per a presentar les obres comença el dia després de la publicació d’aquestes bases 

a la pàgina web de l’Ajuntament d’Artà i finalitza el 29 d’octubre. 



 

 

7. Jurat 
 

El jurat valorarà l’originalitat, la qualitat, l’adequació als criteris i l’impacte de les obres, i 

estarà format per: 

 Presidenta: Aina Comas, Regidora de Benestar Social 

 Secretària: Ana Durán, cap de l’Àrea Social 

 Vocals: 

o Bel Ortega, referent del Programa d’investigació, intervenció i prevenció de 

violències masclistes 

o Margalida Morey, responsable de comunicació 

o Laura Hedrosa, artista local 

El resultat de la deliberació del jurat es farà a través dels canals de comunicació habituals de 

l’Ajuntament. 

 

 
8. Autorització 

 

La participació al concurs implica l’autorització per exposar les obres presentades i per la 

publicació del nom de la persona guanyadora, així com la difusió del treball guanyador. 

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases. 

 

 
9. Premi 

 

L’obra guanyadora serà la imatge utilitzada per la campanya del 25N de l’Ajuntament d’Artà, 

a més de guanyar un lot de productes de la Marca Artà. 

 

 
Per més informació, podeu contactar amb la persona referent d’Igualtat: 

igualtat@arta.cat 971 82 95 95 (ext. 102) 

mailto:igualtat@arta.cat

