
 
                                                                                                                                        

LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT CONVOCA EL  

I CERTAMEN DE CARTELLS   

“ 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA” 

 

BASES DEL CONCURS 

 

1. OBJECTE DEL CERTAMEN 

 
 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, l’Ajuntament 

d’Alfara del Patriarca organitza el Primer Certamen de Cartells per al 8 de 

març, Dia Internacional de la Dona. L’objecte del certamen és seleccionar 

la imatge que s’utilitzarà en la Campanya de Sensibilització per la Igualtat 

de Gènere d’aquest any 2021.  

 

 

2. CARÀCTER DEL CERTAMEN 

 
 

La temàtica haurà d’estar relacionada amb el 8 de març, Dia de la Dona; 

dia en què es reivindica la Igualtat de Gènere, es dóna Visibilitat a les 

desigualtats, discriminacions i la violència de gènere i es tracta de 

Conscienciar en la consecució de les igualtats d’oportunitats entre dones 

i homes. 

 

Podran participar totes les persones que vullguen. Si son menors d’edat 

s’haurà de deixar constància al full d’inscripció (ANNEX I). 

 

El certamen es desenvoluparà segons les condicions de les bases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
     



 
      3.   CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 

• Cada participant podrà presentar un màxim d’1 obra. 
• Qualsevol tècnica és vàlida sempre que el cartell puga ser reproduït en   
  impremta. 
• El format ha de ser en vertical i d’unes dimensions de paper A4 o A3 (a   
  triar). 
• L’únic text que ha de dur l’obra és:  8 de març: Dia de la Dona (en 
valencià ) 
• Es deixarà un espai lliure en la part inferior, sense grafismes, d’uns 3    
  centímetres aproximadament, per poder incloure els logotips de   
  l’Ajuntament i d’Igualtat. 
• L’obra no ha d’estar firmada per la part de davant. 
• L’obra ha d’estar relacionada amb la temàtica. 

 

4.   LLIURAMENT DE LES OBRES 

 

Les obres es presentaran per Registre d’Entrada General de l’Ajuntament 
d’Alfara del Patriarca, dirigit a l’Àrea de Benestar i Igualtat, sota el títol: I 
Certamen de cartells “ 8 de març, Dia Internacional de la Dona”. 
S’adjuntarà l’obra, junt a un formulari d’inscripció que trobareu a un 
document annex a les bases (ANNEX I). 
 
També podran ser presentades via electrònica i en format PDF, adjuntant 
el full d’inscripció (ANNEX I), al correu: igualtat@alfaradelpatriarca.es  

           El termini de presentació serà entre el 8 i el 24 de febrer del 2021 

 

      5.   DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 

- L’obra a presentar. 
- Formulari d’inscripció (ANNEX I) 

 

      6.   PREMI    

  

          Un val per valor de 100€ a canviar en els comerços locals d’Alfara del   
          Patriarca. 
          El premi no podrà ser canviat pel seu valor en metàl·lic i tindrà una durada  
          de 3 mesos. 
          Les persones menors d’edat hauran d’anar acompanyades d’una  
          persona adulta per poder canviar els premis. 



 
     7.   JURAT 
              

               En finalitzar el termini, el jurat format per: 

             • Regidora d’Igualtat: Marisa Almodóvar 
             • Tècnica d’Igualtat: Arancha Vargas 
               • Àrea de Comunicació: Maite Montalt 
 
             Comunicarà a la persona guanyadora del certamen que ha sigut     
             seleccionada. Es farà públic el seu nom el dia 1 de març de 2021.  
 
              

 

     8.   OBRES 

 

Les obres que concursen han de ser inèdites i no haurien d’haver obtingut  
cap premi d’altres certàmens o concursos, i no generaran per a la  
Regidoria de Benestar Social i Igualtat cap responsabilitat pels drets  
emergents de la seva utilització. 
No s’admetran treballs en els quals s’hi haja usat imatges o plagis 
d’imatges d’altres autors o institucions. 
 
 
 

     9.   ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 

          •  La participació al certamen comporta l’autorització per a exposar les   
             obres presentades i  per a  publicar el nom de la persona guanyadora,  
             així com la difusió de l’obra. 
          •  Es reserva el dret de poder modificar l’obra guanyadora per adaptar-la a     
             la campanya de difusió del 8 de març (si fora necessari). 
          •  Qui obtinga el premi deurà de col·laborar en la possible adaptació de  
             l’obra per a la difusió de les accions del Dia de la Dona. 
          •  El cartell premiat quedarà en possessió de l’Ajuntament d’Alfara del   
             Patriarca, el qual podrà fer l’ús que considere convenient, d’acord   
             sempre amb les disposicions legals vigents en la matèria, i podrà, també,  
             reservar-se el dret d’exposar tots els cartells, hagen estat premiats o no. 
          •  El termini per recollir les obres serà d’un mes, a partir l’ 1 d’ abril. Les  
             obres que no siguen recollides quedaran a disposició de l’Ajuntament. 
          •  L’organitzarà tindrà la màxima guarda de les obres presentades, però  
             declina expressament tota responsabilitat derivada d’accidents  
             imprevisibles, robatoris, furts o altra causa de força major. 
 



 
             La participació en esta convocatòria suposa l’acceptació de les bases,  
             l’incompliment de les quals donarà lloc a la seva exclusió.  
             A més, l’ expressió creativa no danyarà altres persones en quant a sexe,  
             religió, nacionalitat, etc. De la mateixa manera no es permetrà un   
             contingut de l’obra obscè i/o violent.  
             La resolució del jurat serà inapel·lable. 
             El jurat podrà resoldre aquelles situacions no previstes en este bases,  
             així com aquelles que es plantegen en la seva interpretació. 
 

 

    

    10.   TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS 

 

               Les dades personals seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica  
            15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter       
            personal. Es podran  exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació       
            i oposició a través del correu electrònic  igualtat@alfaradelpatriarca.es 
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