
                                                                     
 

Bases concurs #DonesAlCarrer 

El concurs #DonesAlCarrer s’emmarca en la commemoració del 8M, Dia Internacional de les 

Dones per tal d’ obrir un debat i reflexió entorn al nom dels carrers i la falta de visibilitat i 

reconeixement de les dones en l’espai públic.  

Dates del concurs 

Del 18 de febrer al 13 de març de 2019  

Persones a qui va dirigit el concurs 

Població resident a Palau-solità i Plegamans 

Procés de participació 

1. Fotografia un carrer del poble que tingui nom de dona. 

2. Escriu un text on expliques qui era aquesta dona.  

3. Penja la fotografia i el text a les xarxes socials, etiqueta’ns (Facebook: Igualtat de 

Gènere; Instagram: igualtat_palau) i afegeix el hashtag #DonesAlCarrer. 

4. Proposa’ns canviar el nom d’un carrer pel d’una dona referent en algun dels diversos 

àmbits (esport, cultura, art, ciència, tecnologia...) i explica perquè l’esculls.1  

Composició del jurat i criteris d’avaluació 

El jurat estarà format per les persones que formen la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament. 

El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. 

Els criteris d’avaluació seran els següents: 

 Es donarà 1 punt per cada acció que es realitzi (tenint en compte les 4 accions 

mencionades en l’apartat de “procés de participació”). 

 Es tindrà també en compte el criteri tècnic del jurat: valoració de la redacció del text 

exposat, argumentació de la proposta exposada, etc 

Comunicació del premi 

La comunicació i entrega del premi tindrà lloc el dimarts 19 de març de 2019, durant la 

xerrada “De primero, feminismo: charla sobre feminismo, igualdad y activisme” a càrrec de la 

periodista i activista feminista Irantzu Varela.  

Premi 

 Llibre “Todos deberíamos ser feministas” de Chimamanda Ngozi Adichie. 

 Portar al Ple la proposta de canvi de nom de carrer. 

 

                                                           
1 Per tal que es pugui presentar al Ple la proposta de canvi de nom, la persona que es proposi ha de 
portar al meny 5 anys morta. 



                                                                     
 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es reserva el dret a prorrogar, modificar o cancel·lar 

aquest concurs si així fos necessari per circumstàncies especials en què s’impedís la realització 

del mateix. 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es reserva el dret a eliminar les fotos o comentaris 

que no s’adeqüin als valors de l’Ajuntament o que es considerin ofensives. No es permetrà cap 

publicació amb contingut masclista, LGTBfòbic, racista o de contingut discriminatori cap a 

qualsevol col·lectiu. 

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans podrà fer ús de les frases i les fotografies que 

participin del concurs, sempre citant la seva autoria. 

Protecció de dades de caràcter personal 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal, us informem que les vostres dades personals s’inclouran en un fitxer del que és 

responsable l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i seran objecte de tractament 

exclusivament per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de 

documents a l’ajuntament i de gestionar l’assumpte per la unitat administrativa corresponent i 

per al temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran 

cedides amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei. 

Qualsevol altre tractament requerirà el vostre consentiment inequívoc, llevat de la utilització 

que pugui fer-ne l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per enviar-vos informació oficial o 

d’interès ciutadà, o qualsevol altra actuació compresa dins l’exercici de les funcions de 

l’Ajuntament i del seu àmbit competencial, o en qualsevol altre supòsit previst a la normativa 

vigent.  

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que us 

correspongui legalment, mitjançant una instància, al Registre General de l’Ajuntament: Plaça 

de la Vila, 1 08181- Palau-solità i Plegamans, o per internet a través de la Seu electrònica de 

l’Ajuntament.  

Per a més informació ens pots escriure a: plaigualtat@doblevia.coop 
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