
BASES DEL CONCURS 
“Connecta't al fil violeta” 

Concurs artístic Multidisciplinari "Connecta't al fil violeta" 

ENTITAT ORGANITZADORA i objectius. 
Dóna Cançó és l'entitat que organitza aquest concurs, amb la finalitat de 
crear sinergies entre les nostres artistes i altres noves que puguin 
connectar amb el projecte a través d'aquesta iniciativa. 
Volem visibilitzar la sororitat que existeix entre artistes a través de les 
xarxes feministes, principal punt de fortalesa per a la prevenció i l'acció 
contra la violència de gènere. Unides som més fortes. 

- BASES DE LA PROMOCIÓ 
I. Àmbit territorial. 
La participació en el concurs és oberta pel que fa als territoris, ja que les 
xarxes així ho faciliten. 
Les llengües en les quals es rep el material d'inscripció i participació poden 
ser català o castellà. 
Queden excloses per a participar les persones menors de divuit anys. 
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II. Àmbit temporal 
La participació serà vàlida entre el 15 de setembre i el 20 de novembre de 
2020, tots dos inclosos. 
La participació haurà de tenir data de recepció de les obres igual o 
anterior al 20 de novembre de 2020. 
Un Jurat constituït expressament seleccionarà les obres premiades en 
cada modalitat i després es triarà l'obra premiada. 
La setmana del 20 al 27 de novembre de 2020 es reunirà el Jurat i es 
comunicaran els resultats a les persones guanyadores. 
La setmana del 27 de novembre al 4 de desembre de 2020 es farà 
lliurament dels premis, per tant després de la data de publicació 4 de 
desembre de 2020, no podrà reclamar-se cap premi. 

- PREMIS 
Els premis són els següents: 
• Premi únic del concurs Connecta't al fil violeta. 
• Dotació econòmica: 300  € 
• Actuació en algun dels festivals que organitza el Dona Cançó 
• En registrament d'aquesta actuació 
• Difusió de la obra guanyadora a les nostres xarxes socials. 

Menció especial en cada modalitat 
a) Premi modalitat Música: (Àudio o vídeo i lletra a part) 
b) Premi modalitat Arts Escèniques: (Vídeo màx 10 minuts) 
c) Premi modalitat Arts Plàstiques: (Foto de l'obra o pdf. Working progress 
de l'obra en format vídeo màx 10 min) 
d) Premi modalitat Escriptura: Microrelat, conte, poesia, dramatúrgia. 
(Extensió màx 10 pàg) 

Existiran quatre modalitats d'obres i les obres guanyadores de les quatre o 
part d'elles, poden ser reproduïdes en material de merchandising del Dona 
Cançó, si així ho desitja l'artista, o difosa en els recursos digitals per a la 
xarxa feminista. 
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El Jurat es reserva el dret per a que qualsevol menció de modalitat resulti 
deserta, si el contingut de les obres no s'ajusta als requisits mínims de 
qualitat establerts per aquest Jurat. 

- PRESENTACIÓ I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS 
Les persones que desitgin participar en el concurs hauran d'enviar el 
formulari d'inscripció degudament emplenat i adjuntar l'obra en format 
d'àudio, vídeo, fotografia, PDF. a l'adreça de correu electrònic: 
concurs@donacanco.com 
Quan rebrem la informació, enviarem via mail la confirmació de la 
participació en el concurs. 

- JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ  
El Jurat constituït a aquest efecte serà designat pel Dona Cançó amb 
persones vinculades als àmbits de la creació artística i especialistes en 
Igualtat de Gènere, sent aquestes les encarregades de triar l'obra en cada 
modalitat. 
Si pel criteri del Jurat cap obra reunís els mèrits necessaris per a ser 
premiada o la persona guanyadora o la seva obra no compleixen els 
requisits d'aquestes bases, el premi podrà ser declarat desert. Els textos 
amb faltes d'ortografia podran ser desqualificats, així com aquells que 
facin apologia de la Violència de Gènere. 
Una vegada es verifiqui que l'obra i qui la presenta compleixen amb els 
requisits, es procedirà a la seva preselecció per al jurat. 
Els criteris de puntuació seran sobre 12 punts, valorant fins a 3 punts 
cadascun dels següents conceptes: 
• Contingut del missatge concorde a l'objectiu de la campanya. 
• Qualitat tècnica. 
• Originalitat. 
• Tracte amb respecte i igualtat. 

- COMUNICACIÓ DE PREMIS 
La decisió del jurat es farà pública durant la setmana del 27 de novembre 
al 4 de desembre de 2020. 
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El nom de la persona premiada es comunicarà a partir del tancament del 
concurs mitjançant la difusió en les xarxes socials de Dona Cançó: 
Instagram: @DonaCanco 
Facebook: www.facebook.com/Página-Dona-Cançó 

A més de la comunicació general prevista en el paràgraf anterior, es 
notificarà igualment aquesta circumstància mitjançant trucada 
telefònica, al número indicat en el formulari de participació en el moment 
del registre. En el cas que no s'obtingués un resultat satisfactori, es 
contactarà amb la guanyadora o guanyador a través del correu electrònic 
facilitat. 
En cas que fos impossible contactar dins del termini de set (7) dies naturals, 
el premi podrà ser adjudicat a una altra obra. 

- ACCEPTACIÓ DE PREMIS 
La guanyadora o guanyadores hauran d'identificar-se i signar un 
document acceptant el premi, així com aquells documents que 
l'organització consideri oportú per a un correcte gaudi d'aquest. Si la 
persona premiada no acceptés signar aquests documents, significaria la 
renúncia expressa al premi i aquest passaria a una de les suplents 
seleccionades seguint el mateix tràmit i terminis i així successivament, 
podent quedar el premi desert. 
Els premis són personals i intransferibles, no podran ser canviats per altres 
premis o pel seu contravalor en metàl·lic ni cedits a altres persones. No 
s'acceptaran reclamacions ni canvis una vegada acceptat el premi. 
Els premis podran ser lliurats per l'entitat organitzadora requerint la 
presència de l'artista en persona en acte públic. Aquest acte podrà ser 
gravat amb la finalitat de promocionar la campanya, per a la seva 
posterior difusió en diferents mitjans audiovisuals i digitals. 

- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
El fet de participar en el concurs implica la total acceptació de les presents 
bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació total 
o part d'aquestes, implicarà l'exclusió del / de la participant i a 
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conseqüència d'això, l'entitat quedarà alliberada del compliment de 
l'obligació contreta. 
L'entitat organitzadora podrà, en el cas de detectar un ús fraudulent del 
concurs, modificar les presents bases en aquelles disposicions que fossin 
pertinents per a aconseguir el correcte funcionament d'aquest, ampliar el 
termini del concurs o fins i tot suspendre'l si l'entitat organitzadora ho 
considera necessari. 

- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT 
L'entitat organitzadora queda exonerada de tota responsabilitat en cas de 
possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, retards, mal funcionament de 
la xarxa, incorrecta transmissió de continguts o qualsevol altra 
circumstància que impedeixi el normal desenvolupament del concurs per 
causes alienes a l'empresa i especialment per actes de mala fe externs, 
així com de qualsevol mena de reclamació per l'autoria sense 
consentiment per part del seu titular respecte de les obres publicades pels 
qui participin en el present concurs. 

- POLÍTICA DE PRIVACITAT 
Els qui participin en el present concurs consenten que les seves dades 
personals siguin tractades segons les disposicions de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals, per al desenvolupament del present concurs, així com per a 
comunicar notícies, novetats i informació en general de l'entitat 
organitzadora. 
Així les dades personals sol·licitades s'inclouran en un fitxer automatitzat 
propietat de l'entitat organitzadora per encàrrec de Dona Cançó amb les 
finalitats descrites en el paràgraf anterior. La seva negativa a subministrar-
los determinarà la impossibilitat de participar en el concurs. El o  la 
participant podrà exercir el dret d'accés, oposició, rectificació o 
cancel·lació, dirigint una sol·licitud a través de mail de contacte del Dona 
Cançó: concurs@donacanco.com 
Els concursants autoritzen l'entitat organitzadora a utilitzar 
publicitàriament el seu nom complet i imatge, en cas de resultar en primer 
lloc, i acceptar el premi en fòrums, notes de premsa, revistes o websites de 
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l'entitat relacionada amb el concurs en el qual ha participat per temps 
il·limitat i per a tothom, sense que aquesta utilització li confereixi dret a cap 
remuneració o cap benefici. 

- CESSIÓ DE DRET 
Les obres guanyadores i seleccionades passaran a propietat del Dona 
Cançó amb els drets d'explotació d'aquestes obres per als casos de 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol 
de les modalitats d'explotació existents i conegudes al dia de la data.  
Recordem que Dona Cançó és una entitat sense ànim de lucre que 
promou la cultura feminista i que aquesta cessió de drets no inclou 
permisos amb fins de venda o altres accions d'explotació amb finalitats 
lucratives, si per alguna raó l'organització estigués interessada en aquesta 
activitat, novament es posaria en contacte amb l'artista.
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