QUAN L’AMOR FA MAL

BASES DEL VI CONCURS DE VÍDEOS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Objecte
Concurs promogut per la Regidoria de
la Dona i té com a finalitat conscienciar
a la ciutadania sobre la violència de
gènere, i/o prevenir-la, a través de
l’elaboració d’un vídeo amb la temàtica
de la gelosia.

Destinataris
S’adreça a joves de quart de la ESO
que estudiïn o visquin a Begues.

Requisits
- El vídeo pot realitzar-se amb el
mòbil o una càmera i ha d’incloure
una denúncia, reflexió, teatrelització
o representació fictícia de fets o
accions basades en la gelosia.
- Cal enviar un arxiu final per correu
electrònic (o un link de descàrrega) a
l’adreça: crespona@begues.cat amb
l’assumpte: Concurs Violència de
Gènere. Si pesa massa pot portar-se al
Centre Cívic El Roure amb un USB o
enviar-se a través de www.wetransfer.com.
- La durada màxima és de 5 minuts.
- S’ha de fer en grup, amb un mínim
de 3 membres.
- Cada grup podrà presentar un únic
vídeo.
- Ha de ser original, inèdit i no
presentat en cap altre concurs.
- Ha d’ajustar-se a la temàtica del
concurs.
Podeu demanar assesorament tècnic a
la Comissió de Seguiment del Protocol
d’actuació contra la Violencia de Gènere
de l’Ajuntament de Begues per telèfon

al 93 639 05 38 del Sreveis Socials de
Begues i preguntar per la Carlota o
l’Anna, o bé per correu electrònic a
crespona@begues.cat indicant a
l’assumpte: VI CONCURS CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE “LA GELOSIA”.

Aspectes tècnics
- El format presentat ha de ser un
vídeo MP4.
- Pot estar editat i montat amb música i
crèdits, sense que apereixi el nom real
dels participants, només els
pseudònims.

Inscripció
- Adjuntant per correu electrònic dos
arxius a crespona@begues.cat: un
arxiu amb el vídeo (o link de
descàrrega) i un arxiu de texte
indicant pseudònim i identitat real
amb les dades personals següents:
nom, telèfon, adressa electrònica,
nom del centre educatiu i la
autorització de la persona o persones
que excerceixen la pàtria potestat o la
tutela legal dels menors segons
model que figura i podeu descarregar
a la web de l’Ajuntament
www.begues.cat/actualitat/noticies/o
bre-el-termini-per-presentar-creacion
s-al-concurs-quan-lamor-fa-mal.html

Termini

Els premis

La recepcció d’arxius acabarà el dulluns
19 de novembre a les 14h.

1r premi: 300 euros

Jurat
El jurat estarà format per 7 membres
de la comissió de seguiment del
protocol d’actuació contra la violència
de gènere.
El jurat serà l’encarregat de
determinar els treballs que entren a
concurs segons els criteris
establerts.
El jurat escollirà els tres treballs
premiats que es donaran a conèixer
el divendres 23 de novembre al
Teatre Goula (dins dels actes del Dia
Internacional contra la Violència de
Gènere).

Criteris
En la tria de premis es tindrà en
compte:
- Identificació del problema de la
gelosia, els seus problemes i les
seves solucions.
- Visualització de la gelosia
- El contingut treballat.
- L'originalitat del treball.
- Les propostes de prevenció i
intervenció.
- El llenguatge no sexista.
- Els missatges positius.
- Paper de les xarxes socials

2n premi: 200 euros
3r premi: 100 euros
Un diploma a totes les persones
participants.

Drets
Seran respectats els drets d’autor
segons la Llei de Propietat
Intel·lectual vigent. Tanmateix,
l’Ajuntament de Begues es reservarà
el dret de comunicació pública en
l’àmbit del municipi de Begues.
Begues, octubre de 2018

