
Gaudint
TEMPS i ESPAIS
en igualtat

Benicàsim, municipi amb coresponsabilitat
municipi per la igualtat

Una campanya de promoció de la coresponsabilitat 
entre dones i homes per als municipis de la

Xarxa Isonomia
de muncipis compromesos amb la igualtat

http://isonomia.uji.es

IGUALDAD

Activitat subvencionada per
l’Ajuntament de Benicàssim



// MARATÓ  FOTOGRÀFICA digital
ELS PLAERS DE COMPARTIR

1. L’Ajuntament de Benicàsim, amb la col.laboració de la 
Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló,    
organitza la marató fotogràfica “Els Plaers de Compartir”,  
amb la finalitat de sensibilitzar sobre la igualtat entre dones 
i homes a Benicasim. 

2. El tema de la marató és la coresponsabilitat, un 
element clau per a aconseguir una societat més justa i 
igualitària. Les fotografies, protagonitzades per homes, 
cal que destaquen aspectes positius, plaers, satisfaccions 
i experiències derivades de compartir els quefers més 
quotidians de l’àmbit domèstic i reproductiu (organització i 
tasques domèstiques, cura i atenció a altres persones que ho 
necessiten: infància, gent gran o malalta...).

 Més informació sobre el tema: 

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/03/
PDF-Quadern-de-treball-coresponsabilitat_14.pdf

3. Podran participar al concurs totes aquelles persones 
empadronades a Benicàssim.

4. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies en 
blanc i negre o color.

5. El format de les fotografies serà digital amb un mínim de 
300 ppp de resolució. 

6. Les fotografies es presentaran mitjançant el correu 
electrònic a l’adreça cultura@benicassim.org, fins el dia 
31/10/2014, posant en l’assumpte “Marató fotogràfica 
Isonomia” i enviant també en arxiu adjunt, junt amb les 
fotografies, un full de text on conste: el lema de cada 
fotografia (Compartir és ...), el nom i cognoms de la persona 
autora, telèfon, adreça postal i e-mail. 

7. Altres:
•	Les	 persones	 que	 participen	 en	 aquesta	 marató	

reconeixen l’autoria de les fotografies presentades i 
manifesten que no té lloc cap reclamació de terceres 
persones sobre elles.

•		Qui	 participe	 en	 la	 marató	 autoritza	 la	 reproducció	 i	
difusió lliure de les seues fotografies sense abonament de 
drets, si bé fent constar sempre l’autoria.

•	El	 fet	 de	 presentar-se	 a	 aquesta	 marató	 implica	
l’acceptació d’aquestes Bases tot quedant l’Ajuntament 
de Benicàssim i la Fundació Isonomia facultades per a 
resoldre els casos no previstos en elles.

•	Les	fotografies	rebudes,	que	demostren	qualitat	suficient	
i s’ajusten a la temàtica, podran exhibir-se en diferents 
formats en el marc de les activitats organitzades per 
l’Ajuntament de Benicàssim.

•	La	Fundació	Isonomia	inclourà	les	fotografies	rebudes,	
que responguen a la temàtica plantejada, en la seua 
web, en el marc de la campanya “Municipis amb 
coresponsabilitat. Gaudint temps i espais en igualtat” 
amb l’objectiu de visibilitzar els plaers de compartir així 
com sensibilitzar sobre la igualtat entre dones i homes. 

Més informació: http://isonomia.uji.es

964 72 91 34


