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Clara Ruiz guanya el concurs del cartell del Dia
Internacional de la Dona 2014
El jurat ha triat entre 23 treballs presentats d’autores terrassenques

El jurat del concurs de cartells del Dia Internacional de les Dones que convoca el
servei de Polítiques de Gènere l’Ajuntament de Terrassa ha triat l’obra “aPunt”, de
Clara Ruiz Ribas, com a obra guanyadora. Aquest serà el cartell oficial d’aquesta
efemèride pel 2014. El premi està dotat amb mil euros. El jurat ha triat també dos
treballs més com a segon i tercer premiat. Així, “Màgia femenina”, d’Alicia Ortiz
Pedrosa, s’ha endut el segon premi, dotat amb 500€ i diploma, i el tercer premi ha
estat per a “Saviesa Ancestral”, de Fina Viturtia, dotat amb 250€ i diploma.
En aquesta ocasió, els treballs havien d'estar relacionats amb el lema “Dones,
cultura i sabers femenins”. En el cas de l'obra guanyadora, el lema apareix com un fil
de teixir que forma aquestes paraules, enfilat per un parell d’agulles de mitja. A sota,
tot un seguit de paraules que l’autora relaciona amb l’univers femení van conformant
la silueta d’un vestit que figuradament s’està teixint.
El concurs de cartells s'adreça exclusivament a dones empadronades a Terrassa,
sense limitació d'edat, que presentin obres originals, inèdites i que no hagin estat
premiades en cap altre concurs. D'acord a les bases, cada participant només pot
presentar una obra que estigui realitzada en qualsevol tècnica (fotografia, il·lustració,
collage, pintura, etcètera).
Enguany el jurat del concurs l’han integrat la regidora de Polítiques de Gènere,
Almudena Almagro; la pintora Carme Aliaga, la dissenyadora gràfica Marta Serran,
Julia Fontaneda i Anna Coromines en representació del Col·lectiu pels Drets de les
Dones Vídues de Catalunya, i la tècnica del servei de Polítiques de Gènere Amalia
Fernández, que ha actuat com a secretària. El jurat ha elegit l'obra guanyadora i les
dues finalistes d'entre el total de 23 treballs que s'havien presentat al concurs.
El lliurament dels guardons es durà a terme dins de l’acte institucional
commemoratiu del Dia Internacional de la Dona 2014.
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