Ajuntament
de Benicarló
Serveis Socials

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE LA I EDICIÓ DEL «PREMI PER LA IGUALTAT- FALLES 2019»
Primera. Objecte i finalitat de la convocatòria
La Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló convoca la I Edició del «Premi per la
igualtat - Falles 2019» amb l’objectiu de premiar aquella falla que millor projecte al seu monument faller
una imatge respectuosa amb la dignitat de les dones i les relacions igualitàries.
El que es pretén amb aquest premi és incentivar, promoure i potenciar la igualtat entre dones i homes i
contribuir a fer una societat més justa i igualitària, lliure de discriminacions per raó de sexe en l’àmbit
de les falles i, en conseqüència, integrar la perspectiva de gènere en la cultura i l’oci.
Segona. Descripció del premi
S’entregarà un únic premi que tindrà caràcter honorífic i consistirà en un banderí atorgat per
l'Ajuntament de Benicarló.
Tercera. Requisits de les participants
S’entendran participants totes les comissions falleres de la ciutat de Benicarló.
Quarta. Presentació de sol·licituds
Les comissions falleres interessades en optar al premi no hauran de presentar sol·licitud expressa.
Podran confirmar el seu interès a través de la Junta Local Fallera fins al dia de la valoració, que serà el 14
de març de 2019.
Cinquena. Característiques de la candidatura presentada
El Jurat valorarà una escena de la falla gran que cada Comissió fallera li identifique el dia de la valoració.
S’entén per escena els ninots i la crítica que els acompanya.
El Jurat valorarà que l’escena candidata fomente la igualtat entre dones i hòmens, el rebuig de qualsevol
forma de discriminació per raó de sexe, el respecte a la dignitat de les dones, la superació dels rols i
estereotips de gènere sexistes o la denúncia de actituds masclistes.
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Sisena. Criteris objectius de valoració
El Jurat valorarà l’escena atenent als següents criteris:
•

La projecció d’una imatge igualitària.

•

La utilització d’imatges no sexistes.

•

La utilització d’un llenguatge no sexista en la crítica.

•

La seua originalitat.

•

La seua coherència amb la resta del monument faller.

Setena. Composició i funcionament del Jurat
La composició del Jurat serà equilibrada entre hòmens i dones i estarà format pels següents membres:
•

La Regidora de Benestar Social, qui ostentarà la presidència.

•

El Regidor de Festes.

•

L’ Agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Benicarló, qui ostentarà la secretaria.

•

La Tècnica de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Benicarló.

•

Una persona representant de la Taula d’Igualtat de Benicarló.

•

Una persona representant de la Junta Local Fallera.

El Jurat valorarà les candidatures presentades segons les característiques i els criteris previstos en les
bases cinquena i sisena. El Jurat podrà declarar desert el premi si les candidatures presentades no
reuneixen els mèrits suficients per a ser premiades. El Jurat estarà facultat per a resoldre qualsevol
qüestió no prevista en aquestes bases. La decisió del Jurat constarà en una acta i serà inapel·lable.
Vuitena. Difusió del premi
L'Ajuntament de Benicarló donarà la màxima difusió a les candidatures presentades així com a les
característiques i aspectes més destacats pels quals ha rebut el premi la comissió fallera guanyadora.
Novena. Lliurament del premi
El lliurament del premi serà públic i formarà part de l’acte de lliurament de Premis fallers que tindrà lloc
el 14 de març de 2019 al Poliesportiu Municipal.
Desena. Acceptació de les bases
La participació en la I Edició del «Premi per la Igualtat – Falles 2019» implica la íntegra acceptació de les
presents bases.
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