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#JovesperlaIgualtatdeGènere

Concurs de creació audiovisual a través de l’aplicació TikTok
sobre la igualtat de gènere. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès convoca un concurs de creació audiovisual.
Dirigit a la població jove amb l’objectiu de promoure la reflexió entre la joventut i
estimular la capacitat creativa d’aquesta a través de la creació audiovisual.

Les desigualtats de gènere són, malauradament,  encara molt presents a la societat
actual fet que ens allunya de la igualtat de drets, d’oportunitats i del respecte entre
les persones. 

Bases

Concursants

Podran participar totes les persones entre 13 i 18 anys, residents i/o estudiants en
centres educatius de Vilafranca del Penedès.

Cada autor, autora podrà presentar tantes obres com vulgui.

Per  participar  s’ha  de  fer  la  inscripció  on  line omplint  el  formulari  d’inscripció
habilitat al web joventut.vilafranca.cat (concurs TikTok) i enviar l’autorització del
pare, mare o representació legal, que es pot descarregar del mateix formulari, a
l’adreça  electrònica de l’espai jove la Nau lanau@vilafranca.org 

Jurat i veredicte

Formarà  part  del  jurat  personal  dels  equips  tècnics  de  Joventut  i  Igualtat  de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i una representant de l’Observatori de les
Dones en els mitjans de comunicació.

Es  donarà  a  conèixer  l’obra  guanyadora  el  dimarts  23  de  març  de  2021.  Es
comunicarà directament a la persona guanyadora i a través del Tik Tok de l’Espai
Jove La Nau i l’Instagram de Joventut Vilafranca.

mailto:lanau@vilafranca.org


Lloc i termini de presentació

Pujar el vídeo a TikTok amb el  hashtag #jovesperlaigualtatdegenere mencionant
@espaijovelanau. És imprescindible que el compte sigui públic (si és privat no es
podrà veure).

El període de presentació de les obres serà entre el 8 i el 16 de març de 2021. 

Premis

Es concedirà un únic premi per a l’obra guanyadora consistent en una tauleta de 64
GB.

Condicions de presentació 

1. El tema és la igualtat de gènere, les relacions afectives sanes entre homes i
dones, l’oposició al masclisme, apoderament de les dones, la detecció dels
micromasclimes  i  el  rebuig  cap  a  tot  tipus  de  discriminació  per  raó  de
gènere. 

2. La durada màxima del treball serà d’1 minut.
3. Cada  participant  es  fa  responsable  que  el  contingut  de  les  seves  obres

respecta  els  drets  de  propietat  vigents,  així  com  que  compleix  les
disposicions legals exposades en el nostre codi civil i penal. L’organització no
es fa responsable, en cap cas, del contingut de les obres del concurs.

Drets 

L'organització es reserva el dret a exhibir els treballs participants en projeccions de
la localitat i el dret a allotjar-los electrònicament de forma indefinida en l’arxiu de
l’Ajuntament.  Així  com  utilitzar-los  en  campanyes  promocionals  a  favor  de  la
igualtat de gènere o similars de l'Ajuntament.

Acceptació de les bases 

La  participació  en  aquest  concurs,  a  través  del  formulari  d'inscripció,  implica
l'acceptació de tots els apartats d’aquestes bases, així com la resolució, per part de
l'organització,  de  qualsevol  qüestió  que  no  s’hi  prevegi.

Per  a  més  informació  podeu  adreçar-vos  als  serveis  de  Joventut  i  Igualtat  de
l’Ajuntament  de  Vilafranca  del  Penedès  a  través  de  les  adreces  electròniques
lanau  @  vilafranca.org   o siad@vilafranca.org o enviant un whatsapp a l’Espai Jove La
Nau al 636 93 54 66.
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