
I concurs de tuits contra la violència de gènere a la UIB 

 

BASES 
 

Amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la 

Violència contra les Dones, la Universitat de les Illes Balears, a través de l’Oficina per 

la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, convoca un concurs de tuits contra la 

violència de gènere, amb la  finalitat de  conscienciar i sensibilitzar tota la comunitat 

universitària davant aquest greu problema social. 

 

Els tuits contra la violència de gènere consisteixen en missatges, lemes o expressions 

relacionats amb la lluita contra la violència de gènere enviats a través de la xarxa social 

Twitter i l’extensió màxima dels quals és de 140 caràcters. El tuit guanyador es 

convertirà en el proper eslògan de futures campanyes contra la violència de gènere que 

es duguin a terme a la UIB i, a més, l’autor del tuit guanyarà un premi especial, una 

tauleta Samsung Galaxy Tab 3 Lite, també se seleccionarà un finalista que se’n durà el 

llibre de Malala Yousafzai , Jo sóc la Malala. 

 

PRIMERA. Objecte 

Premiar els tuits que millor reflecteixin la problemàtica de la violència de gènere, com a 

mitjà de sensibilització. 

 

SEGONA. Participants  

Pot participar qualsevol persona que pertanyi a la comunitat universitària de la UIB, tant 

alumnes, com PDI i PAS, sense límit de tuits enviats per persona. Una mateixa persona 

tan sols podrà ser escollida en una de les dues categories (guanyador/a o finalista).  

 

TERCERA. Requisits formals i procediment 

Els tuits que participin al concurs han d’incloure l’etiqueta #UIB25N i fer una menció a 

@UIBuniversitat. Posteriorment el dia 20 de novembre es mostrarà el tuit guanyador i 

el finalista a les xarxes socials de la UIB (Twitter i Facebook) i a la pàgina web de 

l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes. Les persones autores 

d’aquests tuits hauran de posar-se en contacte amb l’oficina l’adreça 



<oficina.igualdad@uib.es>, indicar el nom i els llinatges i a quin col·lectiu pertanyen, 

alumnes, PDI o PAS, a quin departament treballen i, si són alumnes, els estudis i curs,  

abans del 24 de novembre. 

 

QUARTA. Termini de presentació 

El termini per publicar els tuits és del 3 al 16 de novembre (ambdós inclosos). 

 

CINQUENA. Valoració dels treballs 

El jurat encarregat d’avaluar els tuits presentats i decidir quins seran el guanyador i el  

finalista, està integrat per tres persones amb experiència en temes relacionats amb la 

violència de gènere i/o la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  

Es valorarà l’originalitat dels missatges, el possible impacte que pugui tenir i el correcte 

tractament del tema de la violència de gènere. 

 

SISENA. Premis 

El premi per a la persona guanyadora és una  tauleta Samsung Galaxy Tab 3 Lite, i a 

més, s’utilitzarà el seu tuit com a eslògan en futures campanyes contra la violència de 

gènere a la UIB.  La persona finalista rebrà el llibre Jo soc la Malala, de Malala 

Yosafzai, recentment nomenada premi Nobel de la Pau. Els noms de les persones 

guanyadora i finalista es publicaran a la pàgina de l’Oficina per la Igualtat 

d’Oportunitats entre Dones i Homes, el dia 20 de novembre.  

El lliurament de premis es realitzarà en un acte el dia 25 de novembre de 2014. 

El lloc de guanyador/a i finalista poden ser declarats deserts i la decisió del jurat serà 

inapel·lable. 

 

SETENA. Autoria dels tuits 

Les persones que publiquin els tuits al concurs són responsables de l’autoria i 

originalitat. 

 

VUITENA. Acceptació de les bases 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases, així com 

l’autorització per a la difusió dels tuits guanyador i finalista i el nom del seu autor/a. 


