
BASES REGULADORES DEL CONCURS DE VÍDEOS DEL  
7È GENEREM IGUALTAT:  

“NO SOM OBJECTES. NO EM PUNTUÏS!” 
 

Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el dia 25 de novembre, es durà 
a terme un concurs de vídeos contra les agressions sexistes  a l’Espai Jove La Capella.  
 
Aquest concurs té com a finalitat promoure la igualtat i sensibilitzar la gent jove, especialment, 
contra la violència masclista.  
 
 

1. PARTICIPANTS 
 
Poden participar-hi les persones amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys, nascudes 
entre el 1990 i el 2008.  
 
Hi haurà dues categories, repartides de la forma següent: 
 

• Joves entre 12 i 16 anys, nascuts/udes  entre els anys 2008 i 2004, ambdós inclosos. 

• Joves entre 17 i 30 anys, nascuts/udes entre els anys 2003 i 1990, ambdós inclosos. 
 
Les persones concursants poden ser de fora de Sant Vicenç dels Horts. 
 
Cada participant s’ha d’identificar amb el NIF i, en el cas que sigui menor d’edat, amb el del seu 
tutor o tutora legals, juntament amb el document d’autorització signat pel pare, la mare o tutor/a 
legal. 
 
S’hi  pot participar individualment o en grup.  
 
Cada concursant o equip pot presentar-hi una única proposta. En cap cas, els autores o les 
autores o les persones col·laboradores d’un equip poden formar-ne part d’un altre o presentar 
la proposta individualment. 
 

 
2. TEMA I REQUISITS DEL VÍDEO 

 
El vídeo ha de tractar el lema següent: ”No som objectes. No em puntuïs!” 
 
Ha de centrar-se en la denúncia i el rebuig de l’objectualització dels cossos amb pràctiques 
com les llistes que puntuen les persones segons el seu físic o els missatges amb comentaris 
abusius, d’assetjament o de rebuig adreçats a les persones segons el seu físic i publicats a les 
xarxes socials. 
 
El vídeo s’ha de presentar en format digital (.avi o mp4). 
 
La durada del vídeo no pot ser superior a dos minuts. 
 
El vídeo presentat ha de ser una obra inèdita i no ha d’haver estat premiada en cap altre 
concurs. 
 
El vídeo s’ha de presentar juntament amb la fitxa d’inscripció al concurs i el document 
d’autorització en cas de les persones menors d’edat. 
 

 
3. TRÀMITS I NORMES  
 

Per dur a terme la inscripció cal emplenar la fitxa d’inscripció, que es pot descarregar de la 
pàgina web www.svh.cat/decidimsvh 
 
El vídeo s’ha de presentar juntament amb la fitxa d’inscripció al concurs entre la data de 
publicació de les bases i el 19 de novembre de 2020, ambdós dies inclosos.  
 
El vídeo pot enviar-se per correu electrònic a l’espailacapella@gmail.com, o bé lliurar-lo 
personalment  a l’Espai Jove La Capella (c. Albacete,1-9) durant l’horari habitual d’obertura, és 
a dir, de dilluns a divendres, entre les 16.30 i les 20.30 hores. 

http://www.svh.cat/decidimsvh


 
L’elecció de l’obra guanyadora es farà mitjançant votació popular telemàtica (en línia) del 20 al 
30 de novembre de 2020, ambdós dies inclosos. Per fer-ho, cal fer arribar la votació per a cada 
una de les categories a través de l’enllaç web www.svh.cat/decidimsvh 
  
Donaran veracitat dels resultats 2 persones vinculades a les Regidories de Feminisme i 
Joventut  
- Bartomeu Avellaneda Pernías, cap de la Regidoria de Joventut i Infància, que a més en serà 
el president 
- Leonor Vico Diaz, responsable de la Regidoria de Feminisme i LGTBI, que a més en serà la 
vicepresidenta 
 

 
4. PREMIS 
 

Hi haurà un premi per a la persona o les persones guanyadores de cada categoria i consistirà 
en un talonari de xecs de la Unió de Botiguers de Sant Vicenç dels Horts pel valor de 200 €. 
 
A partir de la concessió dels premis, els/les participants sense premi tenen el termini d’un mes 
per recollir els seus treballs. A partir d’aquest temps, els treballs no recollits passaran a ser 
propietat de l’Espai Jove La Capella  
 
El lliurament dels premis dels vídeos guanyadors de cada categoria es farà en un acte públic a 
l’Espai Jove La Capella, el dia 4 de desembre de 2020, a les 17.30 hores. 
 
 

5. DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
- Protecció de dades de caràcter personal 
 

D’acord amb allò que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades, en tot allò no regulat per la Llei orgànica 3/2018, s’informa les persones sol·licitants que 
les dades facilitades s’inclouran en un fitxer propietat de l’Espai Jove La Capella amb la finalitat 
única i exclusiva de gestionar i tramitar el concurs, d’acord amb els principis de seguretat i 
confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix.  
Les persones responsables i encarregades del tractament de dades així com totes les 
persones que intervinguin en qualsevol fase d’aquest estan subjectes al deure de 
confidencialitat a què es refereix l’article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679. 
 
Així mateix, s’informa a les persones sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant comunicació 
escrita adreçada a: espailacapella@gmail.com 
 
A més, si algú considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar 
una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
Els noms de les persones o equips guanyadors es podran utilitzar per a la difusió del concurs 
en qualsevol mitjà. 
 
Amb la finalitat de donar visibilitat a l’esdeveniment, l’Espai Jove La Capella pot enregistrar els 
diferents actes relacionats amb el concurs i fer-ne fotografies. Totes les persones o grups 
participants accepten la utilització de la seva imatge en els mitjans audiovisuals en el cas que 
es faci difusió pública d’aquests enregistraments.  
 
 

- Acceptació de les bases 
 

La presentació de les obres en aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.  
Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre l’Organització. Les 
possibles al·legacions no suspendran la convocatòria fins a la resolució de les reclamacions 
corresponents. 

 

http://www.svh.cat/decidimsvh
https://mail.svh.cat/owa/redir.aspx?C=zzeIyXw8mky5y4iertTUWuODEbL1sdMI_SzWrquJB5wbbr4tQnvShJZn0n1S2puxxaT1wpigv9Y.&URL=mailto%3aespailacapella%40gmail.com
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/

