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Actes 8M l’Aldea 
 

Des de la regidoria d’Igualtat i en motiu del 8 de Març dia internacional de la 
Dona, s’han preparat un seguit d’actes a la nostra població, a més de la 
realització del I concurs fotogràfic “8M: Dones amb cor”. 
 
Berta Royo regidora d’Igualtat: “Aquest any en commemoració amb el 8M, 
dia de la Dona hem realitzat diferents activitats diferents a altres anys, com 
el 1ºconccurs fotogràfic “ Dones amb cor” i la caminada del dia 6 “caminem 
per elles”. També hem fet un vídeo i un llibret dedicat a dones del nostre poble 
que han deixat empremta, amb el lema “l’ Aldea té nom de Dona”. Hem de 
seguir treballant per a que tots els dies siguin 8M.  
#seguim #orgulldepoble.” 
 
I concurs fotogràfic “8M: Dones amb cor” 
 
Temàtica: 
El tema escollit per a les fotografies és: “Escenes quotidianes de la vida 
de les dones”. 
 
Participants: 
Podran participar totes les persones majors de 18 anys. 
Format i Condicions: 
• Blanc i negre o color. 
• Es poden presentar dos fotografies per participant. 
• Les fotografies s’enviaran per correu electrònic a la següent adreça 
electrònica: ajuntament@laldea.cat . 
•El correu electrònic incorporarà com arxius adjunts el següent: 
• Fotografies numerades (núm. 1 ò 2 depèn les que es presentin) i el document 
annex I amb les dades de la persona participant i el títol de la fotografia. En cas 
de no completar correctament l’annex 1, no es consideraran vàlides les 
fotografies. 
• Les fotografies han de ser arxius JPG i la seva mida mínima de 1.024 x 1.024 
píxels. El pes de l’arxiu no han de superar els 5 Megabytes (Mb). 
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Premis 
• 1r premi: 100 € en vals per bescanviar al comerç local. 
• 2n premi: 50 € en vals per bescanviar al comerç local. 
Termini: 
El termini per presentar les fotografies serà el 4 de març de 2022. 
No s’admetrà cap fotografia fora de termini. 
 
Consulta les bases completes aquí: 
https://bit.ly/3rICNGQ 
 
Un altre dels actes tindrà lloc diumenge 6 de març amb el Caminem per Elles, 
una caminada pels masos del poble, la sortida es realitzarà a les 10:00h des de 
l’Ajuntament , i tots els participats s’emportaran un regal. Us adjuntem enllaç 
de la ruta  https://bit.ly/3HV0OQy . 

Dimarts 8 de Març al matí es farà públic el vídeo L’Aldea té nom de Dona 
realitzat per dones del nostre poble i per finalitzar els actes d’aquest dia els 
alumnes de quart de l’escola 21 d’Abril realitzaran al Casal de Joves a les 15:00 
h la conferència Indira Ranamagar, la seva vida. 
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Cartelleria 
https://bit.ly/3JRvOBI 
https://bit.ly/3t4VHXB 
https://bit.ly/3JNlESn 
 
Díptics 
https://bit.ly/3HV0OQy 

https://bit.ly/3t4VDXR 
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Atentament 
 
Seto Gallego Peransi 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
Ajuntament de L’Aldea 
Tel. 664 493 762 |977 45 04 66 |  Fax 977 450863 
www.laldea.cat |www.infoaldaia.info|www.antenaaldaia.com| https://t.me/lAldea  
premsa@infoaldaia.info| info@antenaaldaia.com 
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