Annex 1: Bases Concurs “8M” de l’Alta Ribagorça

1. Objecte
El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, a través del SIAD i l’Oficina Jove convoca la 1ª edició
del concurs “8M”. Aquest concurs s’emmarca dins dels actes del Dia Internacional de les
Dones i l’objectiu d’aquest és, a través d’una intervenció artística en una façana de la
comarca, promoure la conscienciació vers aspectes com la igualtat d’oportunitats, la
transformació social amb perspectiva de gènere, les relacions afectives lliures i igualitàries,
el respecte a la diversitat, i l’erradicació de la violència masclista.

2. Participants
Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys i residents a la comarca. Els
i les menors d’edat hauran de presentar, en el moment de la inscripció, l’autorització dels/les
tutors/es legals (annex 3).
És possible participar de manera individual o grupal, amb un màxim de tres components per
grup.

3. Requisits i característiques
La tècnica o disciplina artística emprada és de lliure elecció. Tot i això, s’estableixen una sèrie
de requisits d’obligat compliment per a totes les propostes presentades:
-

Totes han d’incloure el nom del concurs (8M) i de la comarca (Alta Ribagorça).

-

Han de respondre a la temàtica en qüestió, al voltant de la commemoració del Dia
Internacional de les Dones:
o Lluita feminista i sororitat
o La igualtat d’oportunitats i de drets
o La transformació social amb perspectiva de gènere
o Les relacions afectives lliures i consentides
o El respecte a la diversitat
o La lluita contra les desigualtats, la precarietat i l’exclusió social
o L’Educació amb perspectiva de gènere
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o El trencament amb la mirada única, androcèntrica i heteronormativa
o L’erradicació de la violència masclista
o ...
-

Han de ser originals i inèdites. No poden suposar una còpia d’altres obres publicades
(pròpies o d’altres artistes).

-

Han de ser inclusives, en cap cas poden tenir contingut discriminatori o ofensiu en
cap àmbit (identitat de gènere, expressió de gènere, raça o ètnia, classe social ...)

-

El material d’execució de la proposta no pot excedir els 200€ de cost (despesa que
assumirà el Consell Comarcal de l’alta Ribagorça.).

-

Han de ser entregades dins del termini acordat en l’apartat 6. En cap cas es faran
excepcions.

Així mateix, quedaran excloses les obres que no compleixin els requisits i/o en els que es
donin les circumstàncies següents:
-

Aquelles que incloguin contingut o propaganda de caire racista, sexista, xenòfob,
d’apologia a la lgtbiqfòbia, al terrorisme, al feixisme i/o que atemptin contra els drets
humans o la dignitat de les persones o els animals.

-

Aquelles que emprin un llenguatge o simbologia ofensiva i/o insultant.

-

Les de culte o pròpies d’una confessió religiosa.

-

Les que proposin accions no sostenibles.

-

Les que incompleixin algun punt d’aquestes bases.

La façana on es realitzarà el mural es troba ubicada al municipi del Pont de Suert
(concretament a l’INS Pont de Suert) i té les següents característiques: paret blanca,
d’aproximadament 13 m2, amb mides de 4,60 m d’ample i 2,80 m d’alt.

4. Presentació de les propostes
Cada participant o grup podrà presentar una proposta o esbós. En un sobre sense tancar,
amb el nom del concurs (“8M”) i el pseudònim escrit a l’exterior s’inclourà:


L’esbós proposat per a la intervenció en mida DIN-A3, a color i horitzontal.



Una o més fotografies d’anteriors treballs realitzats (si se’n tenen).



El llistat de material necessari per la intervenció amb la seva justificació econòmica.
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Un sobre tancat, a dins del qual hi ha de constar la fitxa d’inscripció (amb les dades
personals de la persona /es participant/s), fotocòpia del DNI de la persona /es
participant/s i autorització signada, en cas de menors d’edat

5. Fases del concurs
El concurs constarà de tres fases:
1. En la primera fase es presentaran les propostes artístiques del concurs 8M seguint les
indicacions del punt 4 (data límit: dimecres 4 de març del 2020).
2. En la segona fase el Jurat, en base als criteris i requisits exposats en l’apartat 3, escollirà
la proposta guanyadora, que serà pública el divendres 6 de març del 2020.
3. En la tercera fase la persona/es guanyadora/es durà a terme l’elaboració del mural a la
paret escollida per a aquesta finalitat comptant amb el suport i mestratge d’una artista
plàstica de la comarca, Ana Iglesias (període del 7 al 21 de març del 2020).

6. Termini de presentació
La documentació necessària per participar en el concurs es podrà trobar a la pàgina web
www.altaribagorça.cat o bé recollir-se a:


Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (Av. Victoriano Muñoz, 48 - 25520 El Pont de Suert)



SIAD Alta Ribagorça (c/ Aigüestortes 12 - 25520 El Pont de Suert)



Oficina Jove de l’Alta Ribagorça (C. Canaleta, 11 - 25520 El Pont de Suert)

El període d’admissió de les propostes serà del 21 de febrer al 4 de març de 2020 a les 14h,
ambdós inclosos.
Les sol·licituds per prendre part en el procés s’han de presentar al Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça (Av. Victoriano Muñoz, 48, El Pont de Suert); on se’ls donarà registre d’entrada i
es lliurarà un comprovant de l’entrega.
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7. Jurat
El jurat escollirà la proposta guanyadora i la seva decisió serà inapel·lable. Aquest estarà
compost per les persones següents:
-

La presidenta del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça: Mª José Erta Ruíz

-

La consellera de Joventut, Cultura i Esports de la comarca: Marta Rollán Fierro

-

La tècnica del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones): Mercè Jiménez Moral

-

La tècnica de Joventut: Mar Codina

-

L’artista plàstica i muralista, Ana Iglesias Ricou

-

La llicenciada en Belles Arts, Ariadna Garcia Codina

Es valorarà en les obres la seva originalitat i creativitat, l’adequació a la temàtica proposada.

8. Premi
La persona guanyadora del concurs podrà plasmar i exposar la seva obra en una façana,
situada al Pont de Suert. El concurs està dotat d’un premi de 150€ pel disseny i execució de
l’obra (que es lliuraran un cop aquesta hagi estat efectuada). El Consell Comarcal es farà
càrrec del cost del material per a la realització del mural (que en cap cas superarà els 200€).
A més, la persona guanyadora comptarà amb el suport i mestratge d’una artista plàstica de
la comarca, Ana Iglesias, al llarg del procés d’elaboració del mural a la façana escollida per a
aquesta finalitat. El premi pot declarar-se desert en el cas que el jurat així ho consideri.

9. Drets i deures de la/es persona/es guanyadora/es
El premi comporta l’obligació d’executar l’obra en l’espai convingut. El procés d’execució
s’iniciarà el dissabte 7 de març i haurà de finalitzar-se el dissabte 21 de març (data en la qual
la/es persona/es guanyadora/es han de tenir disponibilitat per a la seva execució).
Si no es respecten els espais especificats per al mural en l’esbós i es realitzen pintades fora
d’aquests, la persona responsable haurà d’assumir els costos de rehabilitació que en
sorgeixin.
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El premi implica la cessió dels drets d’ús i reproducció, de distribució i comunicació pública,
els quals es faran sempre amb el reconeixement de l’autoria. L’artista/es tindrà/n dret a fer
difusió de l’obra en els seus canals privats i en les seves xarxes socials sempre que indiquin
el nom del projecte i la seva ubicació.
L’artista o artistes guanyadors/es seran els únics responsables que no existeixin drets a
tercers en les obres presentades, ni reclamació per dret d’imatge, eximint així a
l’organització de qualsevol tipus de responsabilitat sobre aquest aspecte.

10. Altres consideracions
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de tot el recollit en aquestes bases.
L’organització es reserva el dret a regular qualsevol aspecte no contemplat en aquestes.
Es farà una exposició amb els esbossos candidats del concurs un cop finalitzat el procés de
selecció del o la guanyador/a sempre que els o les autors/es en donin el seu consentiment.
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Annex 2:
IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA CONCURSANT “1ª Edició del concurs 8M”
A. Identificació de la persona concursant.
Nom i cognoms
NIF

Telèfon

C./ Pl. / Av.

Núm.

Localitat

Pis
CP

E-mail
B. Identificació de les persones participants al projecte.
Nom
NIF

Telèfon

C./ Pl. / Av.

Núm.

Localitat

Pis
CP

Nom
NIF

Telèfon

C./ Pl. / Av.
Localitat

Núm.

Pis
CP

Declaració de la persona concursant i de les persones participants al projecte.
Donem el consentiment per al tractament de les nostres dades personals, en els termes definits en
la informació sobre protecció de dades, especificada en l’annex 2.1 d'aquest document.
I perquè així consti, signem el present document,

(Signatura del concursant i de tots els participants)
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ANNEX 2.1
Informació sobre protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa dels següents aspectes
relacionats amb el tractament de les dades personals facilitades en aquest document i, si s’escau, les dades contingudes en la documentació
aportada:
1.

El responsable del tractament de les seves dades personals és el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça:
CIF
: P7500013C
Adreça postal
: Av. Victoriano Muñoz, 48, 25520 el Pont de Suert
Telèfon
: 973 690 353
Correu electrònic : consell@ccar.ddl.net
Les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD) son: Telèfon: 647 46 06 89 i adreça de correu electrònic:
dpd@ccar.ddl.net.

2.

La finalitat d'aquest tractament de dades és:
Atorgament de premis als projectes presentats pels joves residents a la comarca, deixant constància històrica del concurs i difondre el
resultat.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no ens sol·liciti la supressió o durant els anys necessaris per complir amb les
obligacions legals.

3.

La legitimació d'aquest tractament de dades és el consentiment de la persona interessada que es podrà revocar en qualsevol moment tal
i com es descriu en el punt 5.
Tota la informació requerida en aquest document és necessària per a poder participar en el concurs.

4.

Les seves dades no se cediran a tercers, tret que sigui obligació legal o siguin altres administracions públiques d'acord amb les seves
competències, així com als encarregats de tractament que contracti el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.
No hi haurà transferències a tercers països.

5.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de
tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint la seva petició a l'adreça postal
indicada en el punt 1 o a l’adreça de correu electrònic: lopd@ccar.ddl.net, adjuntant còpia del DNI.
Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.
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Annex 3:
AUTORITZACIÓ PER A MENORS D’EDAT
En/Na ______________________________________________ major d’edat i amb DNI núm. __________________, en
condició de pare, mare o representant legal del/la menor _________________________________________________ ,
autoritzo al meu fill/a, tutelat/da a participar al concurs 8M.
Així mateix, dono el consentiment per al tractament de les meves dades personals en els termes definits en la informació
sobre protecció de dades especificada en d'aquest document.
I per què així consti, signo aquest annex.
Signatura,

____________________________, ___ de _______________ de 20___
(Cal adjuntar amb l’autorització una còpia del DNI del responsable que signa)

Informació sobre protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa dels següents aspectes
relacionats amb el tractament de les dades personals facilitades en aquest document i, si s’escau, les dades contingudes en la documentació
aportada:
1.

El responsable del tractament de les seves dades personals és el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça:
CIF
: P7500013C
Adreça postal
: Av. Victoriano Muñoz, 48, 25520 el Pont de Suert
Telèfon
: 973 690 353
Correu electrònic : consell@ccar.ddl.net
Les dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPD) son: Telèfon: 647 46 06 89 i adreça de correu electrònic: dpd@ccar.ddl.net.

2.

La finalitat d'aquest tractament de dades és:
Tenir-lo com a representant legal del menor.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no ens sol·liciti la supressió o durant els anys necessaris per complir amb les
obligacions legals.

3.

La legitimació d'aquest tractament de dades és el consentiment de la persona interessada que es podrà revocar en qualsevol moment tal i
com es descriu en el punt 5.
Tota la informació requerida en aquest document és necessària per a la prestació del servei sol·licitat.

4.

Les seves dades no se cediran a tercers, tret que sigui obligació legal o siguin altres administracions públiques d'acord amb les seves
competències, així com als encarregats de tractament que contracti el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça per dur a terme el servei objecte
de la sol·licitud.
No hi haurà transferències a tercers països.

5.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de
tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint la seva petició a l'adreça postal
indicada en el punt 1 o a l’adreça de correu electrònic: lopd@ccar.ddl.net, adjuntant còpia del DNI.
Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.
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