Equipaments culturals
d’Horta-Guinardó

Bases
concurs
Del 20 de juny
al 5 de setembre

BASES DEL CONCURS
PER A L’ELECCIÓ DE LA
IMATGE GRÀFICA DEL
FESTIVAL EMPODERA’T
El concurs de la Imatge gràfica del Festival

Empodera’t està dirigit a dones LTB, amb el
desig de promoure i empoderar a dones

creadores i artistes de la comunicació visual.
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DEFINICIÓ DEL FESTIVAL EMPODERA’T
El projecte Empodera’t neix de la voluntat de visualitzar l’activitat de les dones
en els circuits artístics de proximitat als barris on com a altres llocs de la
societat hi sol predominar l’activitat masculina, cis i heteronormativa.
La no visibilitat de les capacitats artístiques i creatives de les dones és un
tema els escenaris tant en la creació d’espectacles o companyies, com
en les formacions musicals tant de petit com gran format. Donant suport
especialment a les dones creadores dels col·lectius LTB.
L’empoderament en l’escena és important per a donar veu a noves
reivindicacions des d’una contribució feminista i inclusiva per a fer de
l’escena un espai de lluita i reivindicació.

OBJECTIUS GENERALS
1. 	Visibilitzar a la dona artista en tots els camps d’expressió escènica i
plàstica, i alhora donar veu a projectes que haurien d’estar en el camp
professional d’una manera més activa.
2. 	Donar visibilitat a les dones creadores I les artistes LTB en un marc en el
qual ha predominat i continua predominant el gènere masculí cisgènere
en totes les seves disciplines.
3. Fer que el projecte esdevingui una experiència transformadora i
emancipadora per a totes les treballadores, públic i usuàries.
4. 	Aconseguir acostar al barri noves creacions artístiques i de caràcter
personal.
5. 	Sensibilitzar i concebre l’escenari com un espai de reivindicació social i la
construcció d’un discurs on des de la sororitat I el feminisme representi a
totes les dones.
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OBJECTIUS SOBRE LA VESSANT DE GÈNERE
1. 	Afavorir la visualització i la igualtat d’oportunitats, i la no discriminació per
gènere o identitat de gènere.
2. Defensar el dret a la lliure expressió i reflexionar sobre els espais que
ocupen les dones en els àmbits escènics i artístics i impulsar el treball de
les dones artistes en el districte Horta-Guinardó i a Barcelona.
3. Fomentar la reflexió i la construcció d’un discurs contemporani feminista.

OBJECTIUS SOBRE LA VESSANT ARTÍSTICA
1. 	Fomentar la creació i els projectes novells en totes les seves disciplines i
àries.
2. Fomentar projectes de dones i el diàleg sobre la figura de la dona i la
transsexualitat en l’escenari de manera oberta, apropant-ho directament
al barri per tal de normalitzar-ho
3. 	Crear sinergies entre artistes i col·lectius per dinamitzar el projecte en
l’àmbit social i tenir impacte en el territori creant una xarxa cultural
feminista.
4. 	Donar peu a un projecte d’empoderament per a les minories escèniques,
així com potenciar el suport a creacions emergents del nostre entorn per a
poder crear xarxa dintre del districte.
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BASES
1. Objecte del concurs.
Disseny de la imatge gràfica (amb l’adaptació a plantilles per a la cartelleria,
cartells individuals, cartells generals, adaptació a díptics, adaptació a
YouTube, imatge del festival a les RRSS, etc.) del Festival Empodera’t.
La gràfica del concurs s’haurà d’aplicar en el marc de la Normativa gràfica
municipal inclosa al https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/
CAPITOLS/CAP5_3.pdf
2. Acceptació de les bases.
La participació en aquesta convocatòria suposa el coneixement i la total
acceptació de les presents bases per part de les participants.
3. Participants.
Poden participar en el concurs dones a títol individual o grupal. Cada
participant podrà presentar un únic disseny.
4. Proposta.
El disseny serà original i inèdit i no pot haver estat presentat en cap altra
convocatòria. La tècnica serà lliure, tenint en compte que la imatge gràfica
haurà de ser reproduïda posteriorment en diferents suports i materials. Les
propostes hauran de visibilitzar els principis fonamentals del Festival Empodera’t, la seva identitat feminista i el seu objectiu d’empoderar a les dones.
5. Termini de presentació.
El termini per a presentar els dissenys comença el 20 de juny i finalitza el 5 de
setembre.
6. Documentació.
Les propostes es lliuraran per We Transfer o Dropbox, o qualsevol mitjà digital
a on puguem els arxius, al correu electrònic festivalempoderat@gmail.com
en format PSD i JPG. S’adjuntarà també un PDF on hauran d’aparèixer les
dades personals de l’autora o de totes les integrants del grup d’autores,
telèfon i email. Així mateix, s’afegirà una breu explicació i una fitxa tècnica
indicant els pantones utilitzats o la correspondència del color en CMYK, l’eina
informàtica utilitzada i totes les dades que permetin replicar de manera
exacta i la millor reproducció d’aquest.
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7. Jurat.
El jurat encarregat de valorar les propostes estarà format per una persona
representant de cada un dels següents equipaments municipals: Casal
de Barri i Ludoteca Can Travi de la Vall d’Hebron, Casal de Barri Font d’en
Fargues, Casal de Barri- La Barraca del Carmel, Casal d’Entitats Mas
Guinardó, Casal de Barri Pirineu, Can Baró i Sala Polivalent de Montbau.
Cap persona membre del jurat podrà participar en el concurs.
10. Acord del jurat.
D’entre totes les propostes presentades el jurat triarà per unanimitat una que
serà la guanyadora del premi. Si no s’arribés a un acord entre les persones
membres del jurat, el concurs es declararà desert. El jurat, igualment podrà
adjudicar un accèssit, quan així ho consideri. La decisió del jurat es farà
públic a través de la pàgina web dels Casals de Barri o les seves xarxes
socials en cas de no tenir pàgina web, a més de ser objecte de difusió pels
mitjans de comunicació que consideri adequats. El premi serà lliurat en
un acte públic en el lloc i data, que serà anunciat prèviament per correu
electrònic. La decisió del Jurat serà inapel·lable i irrevocable.
13. Dotació del premi.
El Festival Empodera’t concedirà a la guanyadora del concurs, tant si
és individual com si el conforma un grup, la quantitat de 300 € lliures
d’impostos.
15. Propietat intel·lectual.
La imatge gràfica premiada quedarà en propietat exclusiva i permanent del
Festival Empodera’t, que tindrà completa llibertat per a utilitzar-lo, totalment o
parcialment, o per a modificar-lo en el moment i la forma en què el consideri
necessari. Per això és requisit que qui resulti guanyadora del concurs lliuri,
com a condició necessària per a rebre el premi, una versió informàtica de la
imatge gràfica fet amb l’aplicació original amb la qual es va dissenyar.
16. Publicació.
La documentació relativa al treball premiat quedarà en poder del Festival
Empodera’t que podrà fer lliure ús d’aquesta. El Festival Empodera’t podrà
inscriure la imatge gràfica guanyadora i els drets que sobre la mateixa
ostenti en els registres oficials que consideri necessaris. La documentació
presentada no serà retornada.

