1r Premi Why Violence?
Dossier de presentació

Obrim la convocatòria del 1r Premi Why Violence?, adreçat a persones de
qualsevol edat a Barcelona que vulguin compartir en foto, vídeo o text idees
creatives per a millorar la convivència en temps de Covid. Participa entre el 25 de
maig i el 25 de juny pujant les teves propostes a Instagram, Twitter i/o Facebook
amb l'etiqueta #PremiWhyViolence. Lliurarem 3 premis de 100 euros en consum
cultural local. I tu, que estàs fent per a donar suport a les altres?

Presentació
Des de fa cinc anys, el projecte Why Violence? desenvolupa propostes culturals i
educatives per a sensibilitzar a joves de Barcelona sobre les microviolències. Ara
que estem vivint uns temps excepcionals que han afectat la nostra vida quotidiana i
la nostra manera de relacionar-nos, creiem que és important crear propostes
col·lectives per a l'intercanvi d'experiències, consells i idees que ens ajudin a cuidar
la convivència amb la família i la comunitat.

Bases
Si vius a Barcelona, podràs participar en el premi amb fins a tres idees creatives en
qualsevol dels següents formats: foto + text, vídeo o text (microrelat, poema).
Ens imaginem que en aquests formats es poden explicar moltes experiències, idees
o reflexions que ens ajudin a mantenir relacions saludables amb les altres i, per tant,
una bona convivència. Per exemple, un vídeo que mostri les rutines diàries que
segueixes per sentir-te bé, una foto amb un text curt que expliqui com us repartiu la
feina a casa per ser un equip, un microrelat en el qual narris el que estàs fent per
donar suport als teus veïns i veïnes, o per a ajudar a un amic o amiga que se sent
sola, i per què no un poema que has escrit a qui trobes a faltar. Hi ha moltes
possibilitats, inspira't i sigues creativa!

1er Premi Why violence? - Dossier de Premsa - www.whyviolence.org

1

❏ Tipus de propostes
1- Text
Textos breus de fins a 500 caràcters en format microrelat o poema
2- Vídeo
Vídeos de fins a 1 minut de durada enregistrats en horitzontal. Es pot utilitzar
qualsevol tècnica artística o creativa i no és necessari que els o les
participants apareguin.
3- Foto + text
Una fotografia acompanyada d’un petit text que pot ser un peu de foto o un
comentari que complementi la idea.

❏ Com participar?
1- Puja els teus vídeos, fotos o textos a una de les teves xarxes socials:
Facebook, Twitter o Instagram. Recorda que pots participar fins amb 3 peces.
2- Inclou en la teva publicació l'etiqueta #PremiWhyViolence
3- Un cop ho facis ens posarem en contacte amb tu per confirmar-te que
formes part dels i les concursants.
❏ Termini de publicació
Del 25 de maig al 25 de juny 2020 (inclosos).
❏ Jurat i premi
El jurat estarà format per l’equip del projecte Why Violence?. Cap dels seus
membres podrà participar al concurs. Els y les guanyadores es donaran a conèixer a
través de les xarxes socials i a la pàgina web de Why Violence? També les
contactarem per missatge privat directament al perfil d'usuari amb el qual van pujar
les seves peces. Els i les tres guanyadores es donaran a conèixer el 30 de juny
2020. El mitjà per a donar el premi es comunicarà prèviament.
El concurs consta de tres premis de 100€ en consum cultural a un establiment de
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Barcelona per als millors continguts creats. A més, les fotos, vídeos i textos
guanyadors seran publicats i difosos per la pàgina web i les diferents xarxes socials
de Why Violence?.

Condicions
1. Sempre amb la finalitat de contribuir a la difusió de les propostes artístiques i dels
seus autors i autores, la UTE Connectats Cooperativa - Globus Vermell - entitat
gestora del projecte- es reserva, sense ànim de lucre, i exempt de qualsevol
retribució a favor dels autors i autores, tant els drets d’imatge com els drets no
exclusius per a la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de
totes les propostes presentades al premi, en qualsevol mitjà o suport, al llarg del
temps de duració màxima que la legislació permeti i per l’àmbit territorial mundial.
També, els i les participants accepten que s’etiqueti el seu nom de perfil amb el qual
van participar i/o s’esmenti el seu nom en qualsevol suport o mitjà de comunicació
que pugui utilitzar Why Violence? a fi d'informar i fer públic el resultat del concurs
realitzat.
2. Els i les participants assumeixen la responsabilitat davant la UTE Connectats
Cooperativa - Globus Vermell de l’autoria i originalitat de les seves propostes,
deixant a la UTE indemne davant qualsevol reclamació que, en aquest sentit,
poguessin efectuar terceres persones, inclús aquelles derivades d’un incompliment
de la legislació sobre l’honor, la intimitat, injúries i calúmnies, dret d’imatge o
d’expressions que poguessin ser considerades difamatòries o obscenes.
3. Els i les participants assumiran la plena responsabilitat, deixant per tant a la UTE
indemne front de qualsevol reclamació a tercers relativa a qualsevol compromís i/o
gravamen que l'autor o l'autora hi hagués contret i que pogués afectar els drets que
corresponguin a la UTE de conformitat amb el que estipula en aquestes bases.
4. Els i les participants hauran de respectar les condicions legals de Twitter,
Facebook i/o Instagram.
5. No podran aparèixer dades personals o de contacte en els continguts remesos.
6. Si el o la usuària triada com a guanyadora no pogués ser localitzada a través de
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les seves xarxes socials per a concretar el premi en els següents 8 dies hàbils
després del tancament del premi, aquest s'assignarà a el o la següent participant.
7. De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, s’informa que les
dades personals obtingudes per la participació en el concurs s’incorporaran en un
fitxer responsabilitat de la UTE Connectats Cooperativa - Globus Vermell i es
tractaran de conformitat a la normativa de protecció de dades vigent. Els i les
interessades podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, modificació i
oposició dirigint-se a la UTE.
8. La participació en aquest concurs implica l’acceptació i el compliment de totes i
cadascuna de les seves bases. La interpretació d’aquestes bases, així com
qualsevol altra qüestió relativa al concurs, serà competència de la UTE Connectats
Cooperativa - Globus Vermell.
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Sobre Why violence?
Why Violence?, és un programa educatiu de sensibilització contra les violències
quotidianes que involucra a joves de secundària en processos col·laboratius de
creació i expressió artística, amb l'objectiu d'activar discursos i accions en defensa
d'una cultura de la no-violència en el seu entorn. Pretén visibilitzar les diferents
formes de microviolències perquè el jovent prengui consciència del fenomen i adopti
un posicionament ferm contra aquestes situacions que es poden donar en el seu dia
a dia. Incorpora la metodologia de l'Aprenentatge-Servei per tal de connectar
experiències d'aprenentatge en l'àmbit escolar amb el territori, mitjançant el
desenvolupament d'un servei de sensibilització contra les microviolències que
involucra al veïnat. Aquest any, es proposa que l'alumnat desenvolupi solucions
creatives a problemes relacionats amb les microviolències, expressades mitjançant
diversos formats artístics (vídeo, foto, àudio, dibuix, text, etc.). En el desplegament
de la seva segona fase l’equip ha fet un esforç per a adaptar-se a les circumstàncies
i s’ha preparat un disseny dels tallers adaptat a l’entorn virtual; a més a més s’están
realitzant altres accions orientades al desplegament digital del projecte.
És una iniciativa de Connectats Cooperativa en col·laboració amb l’Associació El
Globus Vermell finançada per la Direcció de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona
amb la participació del Consorci d’Educació de Barcelona.

Contacte
Diego Salazar
Coordinació general
t. 651 463 544
Mail: diego@connectats.org

Marina Marcian
Coordinació tècnica
t. 620 02 26
Mail: marina@connectats.org

Web: www.whyviolence.org
Xarxes socials:

fb.com/whyviolence

@whyviolence
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