
edició i exhibició, se cediran a aquest Ajuntament, 
que sempre n’esmentarà l’autor i l’exposició “Art 
en femení”, sense ànim de lucre i amb finalitats 
promocionals, culturals i artístiques, i en tots els 
casos s’atendrà al que disposa la legislació vigent 
aplicable sobre propietat intel·lectual.

Vuitena
Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (BOE 298, de 14 de desembre 
de 1999), les dades de les persones participants 
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat 
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, i en qualsevol 
moment es podran exigir els drets d’accés, de 
rectificació de cancel·lació i d’oposició davant 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, 
planta baixa).

Novena
Publicitat de la convocatòria
Aquestes bases es publicaran íntegrament en el 
BOP; també es publicaran en el DOGC, mitjançant 
una ressenya del BOP on es publiquin, i en 
qualsevol mitjà de comunicació que n’afavoreixi 
la difusió.

Desena
Clàusules finals
La comissió organitzadora de l’exposició es 
reserva el dret de fer alguna modificació per 
motius de causa major, cosa que es comunicarà 
a les persones participants, i també resoldrà de 
forma unilateral les circumstàncies no previstes 
en aquestes bases.

La participació en aquesta activitat implica el 
coneixement i la plena acceptació de les seves 
bases i condicions, i també de les decisions de la 
comissió organitzadora.

Bases
de l’exposició
Del 9 al 23 de març de 2012
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Cada any, amb motiu del Dia Internacional de la 
Dona —el dia 8 de març—, la Regidoria d’Esports 
i Joventut organitza una exposició col·lectiva 
d’art, enfocada des de la perspectiva de gènere, 
en què participen joves artistes de la ciutat i 
l’alumnat dels instituts públics de L’Hospitalet. 
Enguany se n’organitza la dotzena edició, amb 
la col·laboració de l’Associació Cultural Film & 
Art i la participació de l’Associació d’Estudiants 
de L’Hospitalet (AELH).

Bases de l’exposició 

Primera
Objecte
Aquestes bases regulen l’organització i la celebració 
de l’exposició “Art en femení”, organitzada per 
la Regidoria d’Esports i Joventut (Oficina Jove 
d’Emancipació), del 9 al 23 de març de 2012, a la sala 
d’exposicions del Centre Cultural Bellvitge-el Gornal. 
L’objectiu d’aquesta exposició és commemorar el Dia 
Internacional de la Dona, mitjançant una exposició 
col·lectiva amb perspectiva de gènere. 

Segona 
Temàtica
La temàtica de les obres que es presentin a la 
convocatòria ha d’estar relacionada amb la dona, 
en el sentit més ampli i integral, amb la seva 
interacció amb el món i amb el seu paper en l’art 
i la història. 

Tercera 
Participants
La participació és oberta a joves, entitats juvenils 
i/o culturals i instituts d’educació secundària. 
Es considera autor o autora d’una obra la persona 

Cinquena
Selecció de les obres que s’han d’exposar
La comissió organitzadora, formada per tres 
persones de l’equip tècnic de la Regidoria 
d’Esports i Joventut (Oficina Jove d’Emancipació) 
i de l’Associació Cultural Film & Art, seleccionaran 
les obres que participaran en l’exposició per ordre 
d’entrada i tindrà en compte la disponibilitat 
de la sala, la priorització dels autors o autores 
menors de 35 anys i les característiques pròpies 
de l’obra. 

No s’acceptarà cap treball que, a parer del jurat, 
comporti una vulneració dels drets humans.

Sisena
Exposició
Amb els treballs presentats s’organitzarà una 
exposició al Centre Cultural Bellvitge-el Gornal, 
del 9 al 23 de març de 2012.
La disponibilitat de l’espai a la sala d’exposicions 
del centre cultural esmentat limitarà el nombre 
d’obres per exposar.

Setena
Retorn de les obres 
Un cop finalitzada l’exposició s’avisarà les persones 
participants, per mitjà de la forma de contacte 
que hagin expressat en la fitxa d’inscripció, per tal 
que passin a recollir les obres al mateix lloc i en el 
mateix format que les van lliurar.

Si els autors o les autores de les obres —o una 
persona degudament autoritzada— no les 
retiren en el termini d’un mes a comptar del dia 
26 de març de 2012, s’entendrà que tàcitament les 
han lliurat a l’Ajuntament de L’Hospitalet, el qual 
en serà el propietari. Aquestes obres formaran 
part del seu fons documental i s’integraran 
a la Regidoria d’Esports i Joventut. Els drets 
d’aquestes obres, inclosos els de reproducció, 

o entitat inscrita com a tal en la fitxa de participació.
Les persones que hi participin assumeixen tota la 
responsabilitat davant qualsevol acció o reclamació 
que es faci arribar a la Regidoria d’Esports i Joventut 
provinent de qualsevol persona física o jurídica que 
consideri que té drets sobre l’obra, atès que, com a 
participants, els autors o autores reconeixen ser-ne 
els titulars legítims i que l’obra és original.

Quarta 
Inscripcions i entrega d’obres
Les obres participants han de contenir les dades 
següents: el nom de l’obra, el nom del seu autor/ra, 
l’any de realització, i la persona i l’adreça de contacte, 
i es poden presentar en els formats següents:
Volum (qualsevol tècnica). 
Dues dimensions (pintura, collage, fotografia, 
gràfica, dibuix...).
Altres (cal fer una proposta per avaluar-ne la 
viabilitat).  

Els projectes s’han de presentar degudament 
identificats abans del dia 17 de febrer del 2012 a:
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L’horari de recollida de les obres és de dilluns a 
dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, i els divendres, de 
10 a 14 h. 

La comissió organitzadora de l’exposició no es 
fa responsable de la pèrdua del material o dels 
danys que s’hi puguin causar durant la tramesa i/o 
l’exposició.


