
  
 
 

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA 

I CONCURS D’ESLÒGANS CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 
 
“Quan van intentar fer que callés, vaig cridar” (Teresa Wilms Montt)  
 
 
BASES  
 
 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, a través de les regidories d’Acció Social i 
D’Igualtat, Gènere i LGTBI, convoca el I concurs de “frases contra la violència de 
gènere” amb motiu de la commemoració del 25 de Novembre: Dia Internacional 
contra la violència masclista. 
 
 
 

OBJECTIU  
 
Aquest concurs té com a objectiu oferir un espai on poder reivindicar la igualtat de 
gènere i la lluita contra la violència masclista.  
 
 
REQUISITS  
 
▫ Podran participar el jovent resident a Lliçà d’Amunt, entre 12 i 18 anys. 
 
▫ Les frases hauran de ser originals i inèdites. La temàtica versarà únicament 
sobre la sensibilització i lluita contra la violència masclista. Quedaran exclosos 
aquells eslògans que continguin expressions discriminatòries o irrespectuoses. 
 
▫ Tindran una extensió màxima de 10 paraules.  
 
▫ Es presentarà com a màxim una única frase per persona.  
 
▫ Estaran escrits en llengua catalana o castellana. 
 
 



FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

El termini de presentació serà del dia 25 d’octubre al 10 de Novembre de 2019, i 
s’ha d’enviar a través del web municipal: 

 Formulari de participació: http://www.llicamunt.cat/formularis/i-concurs-
eslogans

JURAT 

Un cop finalitzat el termini de presentació, es reunirà el jurat compost per: dues 
tècniques de Serveis Socials, una tècnica de Comunicació i el tècnic de Cohesió 
social de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  

El jurat serà lliure de rebutjar les obres que no compleixin amb aquestes bases i 
declarar desert el premi en el cas que la convocatòria no compti amb la suficient 
participació. 

PREMI 

La persona guanyadora del concurs rebrà el reconeixement en l’acte 
commemoratiu del 25 de Novembre i la seva frase s’utilitzarà com a lema de la 
campanya. També se li farà entrega d’un xec simbòlic per  valor de 50 euros. 

Amb totes les frases de la convocatòria s’elaborarà un mural per la lluita contra la 
violència masclista i es llegiran durant l’acte commemoratiu.  


