FRASES CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA

2021

II CONCURS

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

Les regidories d’Acció Social i d’Igualtat, Gènere i
LGTBI a través del Punt d’Assessorament a Dones
sobre Igualtat d’Oportunitats (PADI) organitzen el
II 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.

· S’ha de complimentar la fulla d’inscripció i autorització que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament www.llicamunt.cat.
· S’haurà d’enviar un correu electrònic a la següent adreça llam.igualtat@llicamunt.cat adjuntat el full d’inscripció-autorització. Al cos del
missatge heu de posar les vostres dades (nom
i cognoms i telèfon) i la frase-eslògan que heu
creat.
Per qualsevol consulta podeu contactar al telèfon del PADI 662 92 62 11 o al correu electrònic:
llam.igualtat@llicamunt.cat

REQUISITS

• Podran participar les persones joves d’entre 12 i
18 anys, residents a Lliçà d’Amunt

• Les frases hauran de ser originals i inèdites. La
temàtica versarà sobre la reivindicació contra la
violència masclista amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les
dones. Quedaran exclosos aquells eslògans que
continguin expressions discriminatòries o irrespectuoses.

JURAT

Un cop finalitzat el termini de presentació, es reunirà el jurat compost per: dues tècniques de Serveis
Socials, la 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 deserts
els premis en el cas que la convocatòria no compti
amb la suficient participació.

• Tindran una extensió màxima de 20 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 7 d’octubre al 10 de Novembre del 2021 a través dels
següents canals:

PREMI

El resultat es farà públic el dia 25 de Novembre a
través de la pàgina web de l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt.
S’atorgarà un premi de 75 €.

Les frase guanyadora i la resta de seleccionades
podran estar incloses en les campanyes de sensibilització i prevenció del nostre municipi.

“Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra
las mujeres no te quedes de brazos cruzados. Actúa.”

(Ban Ki Moon)

