
1r CONCURS DE CARTELLS 

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE 2020 

Aquest any 2020 es convoca per primera vegada 

el Concurs de Cartells contra la Violència de 

gènere, promogut per l'Institut Domènec 

Perramon. Aquest concurs té com a finalitat 

incentivar la participació dels joves amb 

inquietuds artístiques en la visualització dels 

efectes que té la violència de gènere en la nostra 

societat. 

El cartell que resulti guanyador s'utilitzarà com 

a imatge principal de l'institut contra la 

violència de gènere i que es col·locarà en els 

espais principals del centre. 

BASES  

PARTICIPANTS 

Podran participar en el concurs els nois i noies 

de tot el centre.  

TEMES  

El tema és la violència de gènere. Es valorarà 

que la creació artística faci ús de motius o 

imatges relacionades amb el contingut del tema. 

En cada una de les propostes caldrà incloure-hi 

25 novembre 2020. Cada grup classe presentarà 

un cartell, escollit entre tota la classe.  

FORMAT DE PRESENTACIÓ  

- Mida: El format del cartell serà DIN-A3.  

- Tècnica: el cartell estarà fet amb il·lustracions 

digitals.  

- Presentació: En format on-line. S’enviarà 

l’enllaç del document a carola@dperramon.cat  

• Suport digital: format pdf, jpg, png (de màxim 

d’1 MB per a l’entrega pel jurat, tot i que caldrà 

tenir-lo elaborat amb més resolució per si és el 

guanyador) El guanyador o guanyadora haurà 

d’entregar els originals en suport digital amb els 

elements que configuren l’obra (imatges, 

tipografies,...). Les imatges i/o il·lustracions que 

puguin compondre l’original han de tenir una 

resolució de com a mínim 300dpi a mida real.  

JURAT  

El jurat sereu tots els seguidors de l’Instagram 

de l’Institut. Els cartells de cada classe es 

penjaran a l'Instagram i a través dels vostres 

"likes" votareu el cartell que representi més el 

concepte del tema. 

El jurat tindrà en compte els criteris de 

valoració d'acord amb el següent ordre 

d'importància: 

1- Qualitat. 

2- Originalitat. 

3- Que les obres continguin motius o imatges 

que puguin associar-se amb el tema. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ  

El límit de presentació de les obres serà el 19 de 

novembre de 2020.  

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS  

El 21 de novembre es farà públic el veredicte 

del jurat i s’avisarà el guanyador o la 

guanyadora. 

PREMIS  

Hi haurà tres categories: 1r cicle (1r i 2n), 2n 

cicle (3r i 4t) i batxillerat. 

Els guanyadors del cartell de cada cicle 

guanyaran un esmorzar i una bossa de 

llaminadures. 

DRETS I AUTORIA  

a. Els autors o autores dels cartells premiats i 

participants cedeixen els drets de reproducció i 

comunicació pública de les seves obres a 

l’Institut Domènec Perramon. 

 b. L’organització no es fa responsable dels 

drets d’imatge de les persones que presentin 

obres. Qualsevol conflicte vers els mateixos 

suposarà l’incompliment de les presents bases i 

per tant, l’exclusió del concurs i la retirada de 

l’obra per part dels organitzadors.  

c. L’organització es reserva el dret d’elaborar un 

vídeo o altres elements de propaganda formats 

amb un recull d’obres per tal de promocionar el 

concurs en diferents mitjans de comunicació.  

d. L’organització es reserva el dret de penjar les 

obres seleccionades al web i xarxes socials de 

l’Institut, així com en publicar-les en diferents 

materials o publicacions que pugui editar, com 

calendaris, plànols, díptics, cartells, ...  

e. La participació en el concurs suposa 

l’acceptació d’aquestes bases. En cas de 

conflicte, les presents bases queden subjectes a 

la jurisdicció de l’Institut.  


