
        

 

V CONCURS:  “NOSALTRES TAMBÉ DIEM NO A LA VIOLÈNCIA” 

(convocatòria 2015) 

25 NOVEMBRE –  

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

Amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, 

l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà convoca el Concurs “Nosaltres 

també diem no a la violència”, Premi 25 de Novembre per a estudiants de 3er i 4t d’ESO dels 

centres educatius del Berguedà, amb l’objecte de promoure la sensibilització davant la 

violència contra les dones en l’àmbit familiar. 

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria 2015  és promoure el desenvolupament de valors, 

actituds i models igualitaris que facilitin assolir la construcció d’una societat igualitària per a  

homes i dones,  que contribueixi a eradicar la incidència de les violències envers les dones; i 

en establir unes relacions afectives satisfactòries, sanes i igualitàries entre nois i noies. 

 

BASES DEL CONCURS 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Què s’ha de fer per participar en el concurs? 

Les persones participants han d’elaborar un document digital adreçat a la 

ciutadania, ja que el concurs d’enguany pretén ser un instrument que ajudi 

visualitzar i a prendre consciència de la importància de construir una societat 

igualitària per a dones i homes. 

2. ELABORACIÓ DEL DOCUMENT 

Com s’ha d’elaborar aquest document? Format i contingut.  

El format del document ha de ser VIDEO o PRESENTACIÓ FOTOGRÀFICA: 

S’accepten tots els formats, alguns exemples són: Moviemaker (video), 

powerpoint (presentació pc) i videos des d’aplicacions per mòbil i tablet, 

sempre hi quan la durada mínim sigui d’1 minut i màxima de 2 minuts.   

El contingut del document és dins l’àmbit de la PARELLA (RELACIÓ AFECTIVA): 

Consisteix en exposar situacions on es faci visible UNA RELACIÓ AFECTIVA DE 

PARELLA IGUALITÀRIA i es compari amb una situació de desigualtat en la 

relació.   



        

 

En el contingut del document han d’aparèixer CAUSES DE LA (DES)-IGUALTAT 

COM:  els rols i els estereotips de gènere, els valors socials, comportaments i 

actituds (des)-igualitaris, etc.  

3. PARTICIPANTS 

- Categories: 1 categoria per alumnes de 3r o 4t. d’ESO (a determinar des de cada 

centre d’educació secundària).  

- Presentació en GRUP: Els grups hauran d’estar formats per 5 o 6 alumnes, amb 

representació tant de nois com de noies en cada grup.  

 

4. REQUISITS 

 

- Cada grup participant només pot presentar un ÚNIC DOCUMENT. 

- Els documents han de ser ORIGINALS i inèdits, no premiats en altres concursos. 

- El contingut del document s’ha d’adaptar a la convocatòria del concurs i es 

valorarà la UTILITZACIÓ DEL LLENGUATGE NO SEXISTA en el document.  

- El document ha de tenir una durada mínima d’1 minut i màxima de 2 MINUTS.  

 

5. ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA  

El programa “Nosaltres també diem NO a la violència” d’Igualtat ofereix activitats 

complementàries (dues xerrades i un taller participatiu) d’aprofundiment i recursos en 

violència contra les dones, així com materials didàctics per al professorat i alumnat que 

poden ajudar a sensibilitzar sobre la problemàtica i a elaborar el document. 

- Les xerrades amb els Mossos d’Esquadra les convocarà i coordinarà cada centre 

educatiu. 

- Les xerrades amb el Servei d’Informació i d’Atenció a les Dones es coordinaran 

amb les responsables del projecte Dolors Vargas i Noemí Gudayol.  

6. FORMA DE PRESENTACIÓ 

 

1- Enviar un CORREU ELECTRÒNIC a les adreces següents amb: 

a. Centres de Comarca: igualtat@ccbergueda.cat 

b. Centres de Berga: puntdona@ajberga.cat 

 

o Assumpte del correu electrònic: Concurs 25N_Títol del document 

o Cos del missatge (fitxa de les dades del grup degudament omplerta). 

 Noms i cognoms de tots els participants del grup. 

mailto:igualtat@ccbergueda.cat
mailto:puntdona@ajberga.cat


        

 

 Anotar el sistema d’enviament del document. arxiu adjunt al 

correu electrònic, plataforma Wetransfer (per documents pesats), 

etc.  

2- Enviar el document: arxiu adjunt al correu electrònic, plataforma Wetransfer (per 

documents pesats), etc.  

3- La data màxima de presentació dels treballs serà el 13 de novembre. 

 

7. JURAT 

a. Presidents del Jurat:  

i. ?????????, Regidora de l’Àrea social de l’Ajuntament de Berga  

ii. ?????????, Conseller comarcal de l’Àrea de d’Atenció a les Persones 

del Consell Comarcal del Berguedà. 

b. Vocals: 

i. Tècnica de l’Ajuntament de Berga. 

ii. Tècnica d’Igualtat del Consell Comarcal del Berguedà. 

iii. Tècnic de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà.  

iv. Dos membres de la Comissió Contra la Violència Masclista. 

 

8. PREMIS 

Per aquest concurs existeixen tres premis:  

a. Primer premi (2): 250 € en compres a  l’UBIC  

b. Segon premi (2):  150 € en compres a  l’UBIC 

c. Tercer premi (2): 100 € en compres a l’UBIC 

I un Diploma de  participació per a tots les persones participants. 

 

9. LLIURAMENT DE PREMIS I CLOENDA DEL CONCURS 

El lliurament dels premis es durà a terme dins els actes comarcals que se celebren en 

motiu de la diada del 25 de Novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència 

contra les dones. 

 

Totes les obres  quedaran en poder de l’Ajuntament de Berga i  del Consell Comarcal del 

Berguedà, que es reserven el dret d’utilitzar-les com a mitjà de sensibilització, sempre 

fent-hi constar el nom dels/les autores i la seva participació al concurs. 

   

10. La participació del concurs implica l’acceptació de les bases. 

 

 

IMPORTANT: 

Lliurar la fitxa d’inscripcions i d’autoritzacions de la participació del concurs abans del 17 

d’octubre a les coordinadores del projecte  Núria Mariano i Dolors Vargas (Adjuntem fitxa 

d’inscripcions i d’autoritzacions). 

 


