
 

Deu dies contra la violència de gènere 2016   

Cartells per l’eradicació de la violència contra les dones.  

L’Institut d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano us convida a participar en la 

tercera exposició de Cartells per l’eradicación de la violència contra les dones amb motiu dels 

Deu dies contra la violència de gènere.  

Forma de presentació:  

 Els cartells s’enviaran en sobre tancat amb lema o per correu electrònic incloent en 
l’assumpte: “Cartells per l’eradicació de la violència contra les dones” i dos adjunts 
nomenats amb el lema: un arxiu amb el cartell i un altre amb les dades dels/as autores  
(nom i cognom complets), titulació de procedència o professió i una explicació del 
cartell de 10 línies màxim.  

 Els materials ha de ser originals o amb cessió dels drets d’autor-a. L’ús de recursos 
descarregats d’internet o obtinguts per qualsevol altres mitjà que tinguen drets 
d’autor-a suposaran l’exclusió d’aquesta exposició. 

 Els cartells realitzats amb tècniques tradicionals han d’anar muntats a sang sobre 
suport rígid adequat per a ser exposat sense vidre o marc. Els cartells tindran una 
mesura de 50cmx70cm.  

 Les persones que presenten les obres en suport informàtic ha d’adjuntar una 
reproducció en DIN-A· impresa en alta resolució i muntada de la mateixa manera que 
s’indica en el punt anterior. S’ha d’aportar en suport magnètic els arxius necessàries 
per a la reproducció (incloent les fons si el cartell tinguera alguna tipografia) i les 
imatges digitalitzades (si correspon). El disseny complet del cartel ha de ser facilitat en 
tiff o jpg.  

 Podeu enviar els treballs al correu electrònic if@uji.es. En el assumpte ha de posar: 
“Cartels eradicació violència contra les dones”. El correu ha d’incloure el nom d’autor-
a/rs-res. O podeu deixar-ho en el despatx HC2S29 (soterrani FCHS) amb un llapis de 
memòria (es retornarà amb posterioritat) i una fulla amb les dades del projecte.  

 La coordinació de l’exposició es reserva el dret a rebutjar aquells cartells que 
consideren que no s’ajusten a la convocatòria o resulten ofensius.  

 Així mateix, s’hi ha d’afegir el logotip de l’UJI (es pot obtenir a la pàgina web: 
http://www.uji.es/infoinst/docinst/ivc/). 

 

Envieu vostre propostes fins al 11 de novembre de 2016.  

El treballs seleccionats s’exposaran del 15 al 25 de novembre al vestíbul de la Facultat de 

Ciències Humanes i socials. 

Més informació: http://www.if.uji.es o http://www.facebook.com/femgen 
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