I PREMI A LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES A LES FALLES DE
DÉNIA, EXERCICI 2016-2017
Bases
1. L’objectiu d’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.
2. Poden participar-hi totes les comissions falleres de la ciutat de Dénia.
3. S’estableix un premi amb les dotacions següents:
- 200 euros i banderí acreditatiu.
Es valoraran els aspectes següents:
- El conjunt de l’activitat fallera (publicacions en premsa, actes públics i/o institucionals de la falla, web, etc.;
documentació escrita com ara “llibret faller”, targetes, invitacions...).
- El monument faller: lema, crítica i escenes. Tant de la falla gran com de la infantil.
Els criteris que es premien són els següents:
1. La promoció de la igualtat entre dones i homes i la no discriminació per raó de sexe.
2. La utilització de llenguatge no sexista.
3. La participació de dones en els càrrecs de la comissió.
Aquests tres aspectes seran avaluats per igual, fins a 10 punts cadascun, i es traurà la puntuació global amb la mitjana
dels tres aspectes.
4. Per a optar a aquest premi, les falles interessades han de presentar un dossier amb l’activitat fallera: llibrets, guions,
articles de premsa, etc. i, a més, hauran de detallar la composició dels òrgans de representació i administració de la
comissió fallera. La data màxima per a lliurar la documentació és l’1 de març de 2017.
Els monuments fallers de les comissions falleres que participen en el premi, seran visitats pel Jurat el dia 17 de març.
El premi s’atorgarà pel Jurat, segons els aspectes i criteris avaluables.
5. El jurat està compost per la regidora d’Igualtat o persona en qui delegue, i que n’exerceix la Presidència; un/a
representant del Consell de les Dones de Dénia, la Regidora de Festes o persona en qui delegue; la Regidora de
Normalització lingüística o persona en qui delegue i un/a tècnic del Departament d’Igualtat, que actuarà com a
secretari/a.
El jurat actuarà amb llibertat màxima i la decisió és inapel·lable.
6. El jurat pot declarar desert el premi.
7. El lliurament del premi tindrà lloc el dia 17 de març de 2017 en l’entrega de Guardons de les Falles de Dénia.
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