
ACOLORIM 
LA DIVERSITAT

I CONCURS 
D’IL·LUSTRACIÓ 
DEL CENTRE LGTBI 
DE BARCELONA



Acolorim la diversitat.
I Concurs d’Il·lustració 
del Centre LGTBI 
de Barcelona

BASES DE 
PARTICIPACIÓ

2

Presentació 

El Centre LGTBI de Barcelona organitza, en el marc 
del Festival Barcelona Dibuixa que promou el Museu 
Picasso, el Concurs d’Il·lustració Acolorim la diversitat. 

L’objectiu de la convocatòria és sensibilitzar i 
implicar la ciutadania en un coneixement de la 
realitat LGTBI allunyada dels tòpics i estereotips. 
A la vegada, pretén fomentar l’expressió creativa i 
artística en l’àmbit de la diversitat sexual i de gènere. 

Amb aquesta iniciativa, el Centre LGTBI vol promoure 
noves representacions culturals i mediàtiques que 
s’adaptin a la realitat col·lectiva i individual de les 
persones LGTBI, i que ajudin a erradicar l’LGTBI-fòbia 
i a aconseguir una societat més justa i igualitària. 

Temàtica i categories
El concurs s’emmarca en la visibilització, la reflexió 
i la sensibilització al voltant de la realitat de les 
persones LGTBI i les diverses expressions de la 
diversitat sexual i de gènere. 

Consta d’una única categoria. Les obres presentades 
reivindicaran la diversitat sexual i de gènere, i es 
basaran en representacions culturals artístiques que 
mostrin aquesta realitat.

Objectiu i finalitat  

L’objectiu és visibilitzar i promoure la reflexió sobre 
la diversitat sexual i de gènere, així com ampliar els 
imaginaris possibles al voltant de les persones LGTBI.  

Participants
La convocatòria està oberta a la participació de 
qualsevol persona que visqui, treballi o estudiï a la 
ciutat de Barcelona. Si la persona és menor d’edat, ha 
de comptar amb la corresponent autorització de qui la 
representi legalment. 

Es pot participar de manera individual o col·lectiva, 
però només s’acceptarà una obra per participant/grup. 

Requisits
Es pot presentar al concurs qualsevol obra que 
s’ajusti a l’objecte de la convocatòria i que, a criteri 
del jurat, compleixi amb els següents requisits:

 Les obres han d’estar dirigides a visibilitzar la 
diversitat sexual i de gènere, sensibilitzar sobre 
l’LGTBI-fòbia o reflexionar sobre els models 
socioculturals de les relacions sexoafectives que 
ocupen l’imaginari col·lectiu. 

 En queden excloses les creacions que, a criteri del 
jurat, vulnerin, amb el seu contingut, la dignitat 
humana o promoguin l’odi, el menyspreu o la 
discriminació per motius de gènere, orientació 
sexual, naixement, ètnia, religió, nacionalitat, opinió 
o qualsevol altra circumstància personal o social.

  Les obres han de ser originals i inèdites. 
L’extensió, mida i estil són totalment lliures. 

 
Els treballs que no compleixin aquests requisits no 
s’admetran a concurs. 
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Terminis i documentació 
a presentar 

El termini de presentació de les obres ocuparà un 
període de quinze dies des de l’obertura pública de 
la web de Barcelona Dibuixa (del 10 al 25 d’octubre). 
El jurat farà públic el seu veredicte a través de 
la pàgina web del Centre LGTBI de Barcelona 
(centrelgtbi.barcelona).

La documentació a presentar, a través del web del 
Barcelona Dibuixa (barcelona.cat/barcelonadibuixa/
ca), és la següent:

 Imatge, amb la millor qualitat possible i a poder 
ser escanejada (també s’acceptaran fotografies) 
de l’obra a concurs.

 Dades personals que sol·licita la web per tal de 
poder identificar l’autoria de l’obra. 

Jurat
La composició del jurat es podrà consultar al 
web del Barcelona Dibuixa. Estarà format per 6 
persones alienes al Centre LGTBI de Barcelona 
i a la Federació Plataforma d’Entitats LGTBI de 
Catalunya, vinculades al món de la il·lustració i/o 
la comunicació amb coneixements sobre diversitat 
sexual i identitat de gènere. 

La seva participació serà voluntària. 

Criteris de valoració
En el procés de valoració de les obres, el jurat tindrà 
en compte els aspectes següents: 

 El grau d’adequació a l’objectiu de la convocatòria. 
 La capacitat per mostrar la diversitat del col·lectiu 

LGTBI.
 La sensibilitat respecte a les discriminacions per 

raons d’afectivitat, sexualitat i/o de gènere. 
 El potencial de l’obra com a mitjà per a la 

sensibilització, visibilització i reflexió.

Premis
Hi haurà 3 premis amb les següents dotacions:

1r premi: lot de material artístic per valor de 150 €
2n premi: lot de material artístic per valor de 100 €
3r premi: lot de material artístic per valor de 50 €

Les obres premiades i una selecció de les 
presentades, seleccionades pel jurat, s’exposaran al 
Centre LGTBI de Barcelona de manera presencial i a 
través de les xarxes socials de l’equipament.

El lliurament tindrà lloc el dia 10 de novembre.
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Propietat intel·lectual
Les persones participants es comprometen a no 
presentar la seva obra a altres concursos fins que 
s’hagi conegut el resultat del certamen. 

De la mateixa manera, assumeixen l’autoria i 
originalitat de les seves il·lustracions, en responen i 
es comprometen a no presentar materials dels quals 
no tinguin drets d’ús acreditats convenientment. 

L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat 
dels drets de la propietat intel·lectual de les 
persones que ostenten l’autoria de les obres. 

Les persones participants garanteixen el caràcter 
inèdit de l’obra presentada i la titularitat en exclusiva 
sense cap càrrega ni limitació dels drets d’explotació 
sobre l’obra. L’organització del concurs dona per 
certa aquesta garantia i declina tota responsabilitat 
per qualsevol falsedat en aquest sentit. 

Les persones participants autoritzen al Centre 
LGTBI de Barcelona, a la Plataforma d’Entitats 
LGTBI de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona i al 
Museu Picasso a reproduir-les, distribuir-les i fer-
ne comunicació pública, total o parcial, mitjançant 
diversos formats i plataformes, sempre que aquestes 
no tinguin un objectiu comercial i estiguin dirigides 
a la difusió de la convocatòria, a la promoció de 
les persones autores que hi han participat o a la 
sensibilització en torn del fet LGTBI. La cessió es fa 
gratuïtament, sense límit de temps i per a l’àmbit 
territorial de l’Estat espanyol. 

Les persones participants al concurs eximeixen 
l’organització d’aquest premi de qualsevol 
responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que 
facin de les obres terceres persones. 

En cas que s’editin les obres premiades, cal que 
es faci constar als materials de difusió i publicitat 
la frase “Aquesta obra ha rebut el Premi (…)”, 
d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Dades personals
El Centre LGTBI de Barcelona és un recurs municipal 
gestionat per la Federació Plataforma d’Entitats 
LGTBI de Catalunya, obert a tota la ciutadania, que 
disposa d’informació, serveis i programes adreçats a 
les persones LGTBI per tal de fomentar l’accés al dret 
efectiu a la diversitat sexual i de gènere.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, 
us informem que participant en aquest concurs, 
consentiu que les vostres dades personals siguin 
tractades pel Centre LGTBI de Barcelona, la 
Federació Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona, el Museu Picasso i 
Barcelona Cultura. Teniu dret a accedir, rectificar 
i suprimir les vostres dades, així com altres drets 
sobre aquestes. Podeu consultar informació 
addicional sobre aquest tractament i protecció de 
dades a ajuntament.barcelona.cat/protecciodedades

Les vostres dades seran eliminades un cop 
complertes les obligacions legals derivades de la 
gestió de l’activitat.

Acceptació de les bases
La participació en la convocatòria suposa el 
coneixement i la plena acceptació d’aquestes bases, 
així com del premi en cas que li sigui atorgat. Per 
a tot allò no previst en aquestes bases, s’aplica la 
legislació vigent.

Activitat inclosa a la programació 
del Barcelona Dibuixa


