
Programa #laretasdaigualdade* 
I CONCURSO DE CARTEIS CONTRA A VIOLENCIA
DE XÉNERO

XUSTIFICACIÓN

Desde o ano 2006, 626 mulleres foron asasinadas no conxunto do Estado, case o 63% en
situación de convivencia co agresor. Segundo datos da Macroenquisa de Violencia contra a
Muller 2015, 3 de cada 10 mulleres maiores de 16 anos declaran ter sido vítimas de violencia
física ou sexual nos últimos 12 meses, 4 se falamos da media da Unión Europea.

En Galicia, desde o ano 2006, foron 40 os casos de violencia de xénero que remataron en
asasinato, 7 deles no ano que vén de rematar. Non se pode establecer unha tendencia clara ao
respecto, o único que se pode afirmar, aínda que os casos de morte resulten traumáticos, é que
a violencia de xénero é moito máis que un número de mulleres asasinadas a final de ano. 

A violencia de xénero é unha realidade presente na cotiandade de moitas mulleres, de
diferentes idades, de culturas diversas, con distintas expectativas sobre o seu ciclo de vida, con
e sen recursos económicos, do norte e do sur, da montaña e da costa... A violencia de xénero é
unha realidade estrutural e multidimensional (física, económica, psicolóxica ou sexual) e un
fenómeno global desde o punto de vista territorial, social, económico e cultural. Ningún
paralelo ou meridiano pode facer de fronteira ante a violencia contra as mulleres. 

Xunto á normativa internacional e europea en materia de prevención e tratamento da violencia
de xénero, no ano 2004 o goberno español aprobou a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de
decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. Do mesmo xeito,
desde o 2007 en Galicia, contamos coa Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e
o tratamento integral da violencia de xénero. Ámbalas dúas recollen unha clara vontade de
apostar por programas de prevención e campañas de sensibilización que contribúan a mudar
os estereotipos sexistas e a rexeitar todas as formas de violencia machista.  

Tendo en conta esta recomendación, no marco do programa #laretasdaigualdade, o Centro
de Información ás Mulleres de Ribadeo convoca un concurso de carteis contra a violencia
de xénero, cuxa imaxe resultante será empregada para a difusión das IX Xornadas
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formativas – abordaxe integral da violencia de xénero desde o ámbito local. 

O tema escollido para os carteis está relacionado coas múltiples formas da violencia de
xénero, polo tanto,  a idea central deberá versar sobre as violencias que se exercen contra
as mulleres.

OBXECTO DO  CONCURSO

O  obxecto do concurso é o de promover o protagonismo xuvenil na loita contra as
violencias machistas e lograr unha maior concienciación e sensibilización da mocidade
respecto da súa necesaria implicación e participación na erradicación da violencia contra
as mulleres.

A imaxe que resulte gañadora será ser utilizada polo CIM e a Concellaría de Igualdade
para o cartel de difusión das IX Xornadas formativas – abordaxe integral da violencia de
xénero desde o ámbito local que terán lugar no mes de abril en Ribadeo.

BASES DO I CONCURSO DE CARTEIS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

A Concellaría de Igualdade de Ribadeo, a proposta do Centro de Información ás Mulleres e no marco do
programa #laretasdaigualdade, convoca  o I Concurso de carteis contra a violencia de xénero co fin de
promover unha maior implicación da mocidade na loita contra as violencias machistas e utilizar a imaxe
gañadora para a difusión das vindeiras xornadas contra a violencia de xénero que organiza a Concellaría
de Igualdade do Concello de Ribadeo.

PRIMEIRO: PARTICIPANTES
Poderá participar o alumnado da  ESO do IES de Ribadeo Dionisio Gamallo Fierros e do Colexio Sagrado
Corazón de Xesús. A modalidade do concurso é INDIVIDUAL.

As/os participantes ou representantes legais, no seu caso, deberán ser titulares sen limitación algunha dos
dereitos de propiedade intelectual e, en concreto, dos dereitos de explotación dos traballos que
presenten a este concurso.

SEGUNDO: CONDICIÓNS XERAIS
O deseño do cartel ou imaxe deberá cumprir os seguintes requisitos: 

a] No  cartel deberá aparecer 'IX xornadas de abordaxe integral da violencia de xénero desde o ámbito
local'. 
b] O tema da imaxe do cartel deberá estar relacionado coa loita e erradicación da violencia de xénero, en
calquera das súas manifestacións, na nosa sociedade.
c] Os traballos deben ser propios, inéditos e orixinais. Excluiránse aqueles traballos que inclúan
connotacións agresivas ou  que poidan danar a sensibilidade.
d] Os textos que aparezan deberán estar escritos en lingua galega. 

Os traballos poderán realizarse con técnica libre. Deberán presentarse impresos en tamaño DIN A3 e en
formato vertical. No caso de traballos en formato dixital tamén se respectará o formato vertical, e un
arquivo dixital acompañará á impresión. 

Os  traballos premiados quedarán en propiedade exclusiva do Concello de Ribadeo. A tal fin as e os
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concursantes presentaran xunto á súa obra unha declaración debidamente asinada (Anexo II) co seguinte
texto: “En caso de resultar gañador/a pola presente cedo a propiedade da obra gañadora ao Concello de
Ribadeo , que se reserva todos os dereitos da mesma incluído o de reproducción” .

TERCEIRO: PREMIOS
Outorgaranse tres premios. Os premios poderán ser declarados desertos polo xurado.

Primeiro premio. Unha Tablet de 7”. 
Segundo premio: Uns Auriculares Inalámbricos ou Bluetooth.
Terceiro premio: Un Pen Drive 128GB.

CUARTO: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
As solicitudes  presentaranse  no Centro de Información ás Mulleres de Ribadeo, situado no 1º andar do
Auditorio Hernán Naval, en horario de 9 a 14 horas. Xunto á folla de inscrición (Anexo I) presetaranse as
imaxes, en sobre pechado debidamente identificado co nome do/a autor/a e selado polo centro
educativo correspondente. No caso de imaxes en formato dixital, estas deberán presentarse tamén nun
CD xunto á reprodución en papel, no mesmo sobre. 

Se no cartel figurase a imaxe dalgunha persoa en primeiro plano ou recoñecible, achegarase tamén a
autorización asinada por dita persoa ou representante legal para incluír dita imaxe no cartel e permitir así
a súa posterior difusión (Anexo III).

Non se admitirán os deseños que non cumpran algún dos requisitos anteriormente citados.

QUINTO: PRAZO DE PRESENTACIÓN
O prazo de presentación dos traballos comeza o día en que estas bases se fagan públicas e remata o día
31 de marzo ás 14 horas. 

SEXTO: O XURADO
O Xurado estará formado por tres persoas, que poderán ser persoal técnico do Concello de Ribadeo ou
persoas de recoñecido prestixio e traxectoria profesional nos ámbitos do deseño gráfico, as belas artes e
a igualdade.

SÉTIMO: PUBLICACIÓN DE OBRAS
Os  traballos premiados quedará en propiedade do Centro de Información ás Mulleres do Concello de
Ribadeo a todos os efectos. O deseño gañador utilizarase para difundir as IX Xornadas de abordaxe
integral da violencia de xénero desde o ámbito local que promoven todos os anos a Concellaría de
Igualdade, o CIM e a Mesa Intersectorial de violencia de xénero.

OITAVO: DEVOLUCIÓN DOS ORIXINAIS
Os traballos non premiados e admitidos a concurso poderán retirarse no CIM de Ribadeo. Transcurrido un
prazo de 2 meses desde a finalización do prazo de presentación, as obras non retiradas destruiranse.

NOVENO: RESPONSABILIDADE
A participación neste concurso implica a plena conformidade e aceptación das bases do mesmo, así como
as decisións tomadas polo xurado e a súa interpretación destas bases.

Calquera circunstancia non contemplada nas presentes bases será resolta de forma inapelable pola
organización.
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ANEXO I

FOLLA DE INSCRICION NO  I CONCURSO DE CARTEIS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
(Programa #laretasdaigualdade)

NOME E APELIDOS DO/A ALUMNO/A:

DNI/NIE:

IDEADE:

NOME E APELIDOS DO/A TITOR/A LEGAL: 

DNI/NIE:

TELÉFONO DE CONTACTO:

ENDEREZO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:

CENTRO EDUCATIVO: 

CURSO E AULA: 

PROFESOR/A QUE SUPERVISA: 

S O L I C I T A

A admisión para a participación no I CONCURSO DE CARTEIS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO do
Concello de Ribadeo coñecendo e  aceptando o seguinte:

 As bases do Concurso.
 O material presentado ao concurso pode ser exposto e reproducido, total ou parcialmente, coa

fin de promocionar o concurso. 
 A organización do concurso utilizará o material recibido co obxecto de publicitar as IX xornadas

de violencia de xénero do Concello de Ribadeo  por medio da  publicación da imaxe ou cartel
tanto en edicións  impresas como dixitais facendo sempre referencia á súa autoría.

 O deseño do cartel ou imaxe presentado ao I Concurso de carteis contra a violencia de xénero
do Concello de Ribadeo é orixinal, propio e non está suxeito a dereitos de autoría ou copyright.

En ______________ a________ de___________ de 2016.
Sinatura (titor/a legal):

De conformidade co establecido no artigo  5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal,
os datos achegados neste formulario serán incorporados a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal propiedade do
Concello de Ribadeo. Poderase exercer os dereitos de aceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola lei, mediante escrito,
dirixido ao Concello de Ribadeo, Praza de España núm.1. 27.700-Ribadeo. Para calquera consulta relacionada coa materia ou suxestión
para mellorar este impreso, pode dirixirse ao teléfono 982 129 739.
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ANEXO II

DECLARACIÓN
(Programa #laretasdaigualdade)

“En caso de resultar gañador/a no concurso de carteis contra a violencia de xénero, pola
presente cedo a propiedade da obra gañadora ao Concello de Ribadeo, que se reserva todos
os dereitos da mesma incluído o de reprodución total ou parcial” .

NOME E APELIDOS:

DNI:

NOME E APELIDOS DO/A TITOR/A LEGAL:

DNI:

Sinatura do/a titor/a legal: 

En ______________ a________ de___________ de 2016.
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ANEXO III

AUTORIZACIÓN
(Programa #laretasdaigualdade)

Pola presente autorizo a                                                                                                a usar a miña
imaxe, ou a do/a menor do/a que son titor/a, no concurso de carteis contra a violencia de
xénero que terá lugar en Ribadeo entre febreiro e marzo de 2016, a efectos de difusión e
publicidade en medios de comunicación. 

(No caso de menores de idade cómpre autorización do/a titor/a legal).

NOME E APELIDOS (incluír tamén no caso de menor de idade):

DNI: 

NOME E APELIDOS DO/A TITOR/A LEGAL QUE AUTORIZA (se procede): 

DNI:

Sinatura (do titor/a legal, se procede): 

En ______________ a________ de___________ de 2016.
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