
	
	
	
	

CONFINADES, MAI DISTANCIADES 
TREBALL DE LES ASSOCIACIONS DE DONES DURANT L'ESTAT D'ALARMA 

 

 

Activitat 2. Convocatòria d'un recull de creacions artístiques no 
professionals realitzades per les dones. 

 

Bases del recull d'expressió artística no professional dirigit a 
les associacions de dones de la demarcació de Lleida, Alt 
Pirineu i Aran durant l'Estat d'Alarma. 
 

Objectius 
Realitzar un recull de les diferents expressions artístiques que han realitzat les dones durant 
l'estat d'alarma. 

Fer visibles i reflexionar sobre les diferents visions i sensibilitats respecte del seu entorn que 
s’estan donant en les dones durant l'estat d'alarma. 

Promocionar les diferents creacions artístiques que estan realitzant les dones durant l'estat 
d'alarma. 

 

Participants 
Podran presentar els seus treballs totes les dones que siguin sòcies de les entitats de dones 
de la demarcació de Lleida, Alt Pirineu i Aran i que siguin majors d'edat. 

No caldrà ser professional de cap de les modalitats que es convoca. 

 

Modalitats 
Es podrà participar per qualsevol de les següents: 

1. Literatura: Narrativa o poesia. 

2. Fotografia. 

3. Arts manuals i plàstiques: S'acceptarà qualsevol tècnica/suport. 

 

Les obres hauran de ser totalment inèdites. No podran haver estat premiades en un altre 
premi, ni estar publicades en internet o qualsevol altre medi físic o virtual. 

 

Tema 
Representació lliure de la situació de l'Estat d'Alarma per la COVID-19. 



	
	
	
	
Reconeixement 
Es realitzarà un reconeixement a dos treballs de cada modalitat. A més, aquests treballs 
podran ser utilitzats per la difusió mitjançant exposicions i publicacions al web, les xarxes 
socials i els diferents mitjans de comunicació dels que fa ús l'Institut Català de les Dones. 

 

– 1r Reconeixement Literatura, Fotografia i Pintura. 

– 2n Reconeixement Literatura, Fotografia i Pintura. 

 

Els reconeixements no seran acumulables. Cap de les persones participants podrà obtenir-
ne més d'un. Si l'organització ho considera oportú, podran quedar deserts. 

 

Lloc de presentació 
S'enviaran o lliuraran els treballs en la següent adreça electrònica: icd.lleida@gencat.cat. 
 

Termini 
Fins al 31 de maig de 2020. 

 

Forma de presentació 
Els treballs es presentaran baix pseudònim (no figurant en ells cap dada que pogués 
identificar a l'autora) acompanyats, amb un fitxer adjunt també sota el pseudònim i amb les 
següents dades: 

1. Nom, cognoms i edat 

2. DNI / Passaport 

3. Adreça (carrer, població i comarca) i telèfon de contacte 

4. Associació de dones a la qual pertany 

5. Nom de l'obra i breu descripció 

 

L'assumpte del missatge serà "Recull expressió artística - Modalitat per la qual es presenta" 

 

L'organització garanteix el correcte tractament de les dades d'acord amb la Llei orgànica 
3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. 

 

Dret d'exclusió 
Seran exclosos els treballs que no s'ajustin a aquestes bases, que continguin dades falses, 
elements contraris als drets fonamentals i llibertats personals, a la llei, que puguin ser 
considerats ofensius, que atemptin contra la dignitat de les persones. 

 

 



	
	
	
	
Jurat 
Cada modalitat estarà formada per una persona professional, una persona representant de 
les Associacions de Dones i una persona representant de l'Institut Català de les Dones de 
Lleida. 

 

Informació a les persones que han optat al reconeixement 
Es farà al telèfon personal indicat a les dades personals del fitxer adjunt del missatge. A més 
es publicarà el nom i la seva obra al web, les xarxes socials i els diferents mitjans de publicació 
de l'Institut Català de les Dones. 

 

Propietat intel·lectual 
Les participants del concurs cedeixen els drets d'ús i reproducció dels seus treballs a l'Institut 
Català de les Dones. 

 

Treballs que no han optat al reconeixement 
Els treballs que no han optat al reconeixement i que donin el seu consentiment, també es 
podran publicar al web, les xarxes socials i els diferents mitjans de publicació de l'Institut 
Català de les Dones. 

 

Acceptació de les bases 
La participació en aquesta convocatòria porta implícita l'acceptació de totes aquestes bases 
i de la decisió del jurat. L'organització del Recull es reserva el dret de rectificar o modificar 
aquestes bases, així com a suspendre'l. 

 

Organitza 
Institut Català de les Dones de Lleida (icd.lleida@gencat.cat) 
 

Col·laboren 
Diferents professionals de les diferents modalitats i associacions de dones de la demarcació 
de Lleida, Alt Pirineu i Aran. 

	


