
És molt fàcil, has de fer el següent:

Posa dintre un sobre gran el teu treball 
plàstic o relat i el pen amb la còpia en 
PDF a dintre. 

Escriu en un paper les teves dades 
personals i guarda’l dintre d’un altre 
sobre tancat (nom i cognoms, telèfon, 
email, curs i centre on estàs 
matriculat/da). EPPP!! NO POSIS EL TEU 
NOM AL TREBALL QUE PRESENTIS, HA 
DE SER ANÒNIM!! Si vols pots signar 
amb pseudònim.

Omple la sol·licitud per participar al 
Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert, 
que trobaràs a la web de l'Ajuntament 
(http://ca.figueres.cat/la-ciutat/benestar-
social/servei-d-informacio-i-atencio-a-les-
dones-siad/)

Vés a l’OMAC (oficina municipal 
d'atenció ciutadana de l’Ajuntament 
de Figueres, avinguda Salvador Dalí 107) 
entre el 15 i el 22 de febrer de 2019 
i presenta tot l’anterior junt: el teu 
treball i pen, les teves dades guardades 
en un sobre tancat i la sol·licitud per 
participar-hi.

La participació en aquest Premi implica acceptar 
aquestes bases, però si tens dubtes pots posar-te 
en contacte a través del correu siad@figueres.org

El jurat està format per quatre persones: una que 
representa el món de les associacions de dones; una 
altra que prové de l'àmbit educatiu; la tercera està 
vinculada al món de l'art; i, per últim el membre 
d’honor, el Sr. Alfons Gumbau Ymbert. Aquestes 
persones que formen el jurat resoldran qualsevol 
qüestió que no s’hagi previst en aquestes bases.

Maria Rosa Ymbert
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Saps que l'Ajuntament de Figueres 
convoca un premi sobre la igualtat entre 
homes i dones??

L'Ajuntament vol fer així un homentatge a Maria 
Rosa Ymbert, que va ser una figuerenca molt 
compromesa amb la igualtat. 

Igualtat vol dir no donar o no rebre un tracte 
diferent pel fet de ser homes o dones; vol dir que 
totes les persones estem capacitades per fer les 
mateixes coses, independentment del nostre sexe; 
vol dir que un home pot anar a classes de dansa o 
canviar un bolquer; que una dona pot jugar a 
futbol o canviar la roda del cotxe. 

Saps que encara es donen moltes situacions de 
masclisme en la nostra societat?? Per exemple, 
donar per fet que la casa és cosa de dones; que 
els nens no poden jugar amb nines, ni tampoc 
plorar.

Sabies que aquestes coses ens poden limitar com 
a persones, impedir desenvolupar-nos lliurement, 
fins i tot ser la llavor de futures relacions 
sentimentals poc saludables?

Si fas 3r o 4t d’ESO i estàs matriculat/da a qualsevol 
centre de secundària de la comarca de l’Alt Empordà, 
expressa les teves idees i opinions sobre el tema de la 
igualtat de manera creativa en dues categories:
 
CATEGORIA PLÀSTICA: fes un dibuix, una pintura, 
un collage o una foto. Es valorarà que la teva obra 
sigui creativa i original, que tu hagis tingut la idea 
i que la hagis fet, que expressi i reflecteixi el tema 
del concurs, que tingui una bona tècnica. Has de 
presentar l’original i també una còpia en una 
memòria USB en format PDF.

CATEGORIA LITERÀRIA: escriu un breu relat de 
250 paraules màxim en català o castellà, presentat a 
arial tamany 12 i a doble espai. Es valorarà que sigui 
creatiu i original, que tu siguis l'autor-a, que tracti el 
tema del concurs, que estigui ben escrit, sense faltes 
i amb correció gramatical. Posa també el teu relat en 
una memòria USB en format PDF.

Els premis consisteixen en un iPhone 7 (1r. premi), 
un iPad (2n. premi) o un iPod touch (3r. premi), 
per a qualsevol de les dues categories que es 
convoquen.

 
PREMIS:
PRIMER: iPhone 7
SEGON: iPad
TERCER: iPod Touch


