
RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ DELS PREMIS #NOEMTOQUESELWHATSAPP 2019.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar el 25 de juliol de 2019, la resolució de la
Direcció  General  de  l’IVAJ  de  19  de  juliol  de  2019,  en  la  qual  es  van  convocar  el  premis
#NOEMTOQUESELWHATSAPP 2019, una visió jove sobre la violència contra les dones.

Amb aquesta convocatòria de premis es pretén reconéixer els projectes de diverses modalitats
artístiques que tracten sobre la promoció de la igualtat, la convivència i el respecte entre sexes i la
prevenció de la violència contra les dones.

Avaluats  els  treballs  presentats  pel  jurat  nomenat  a  l’efecte  que  ha  redactat  la  corresponent
proposta, i vista la competència que m’atribueix l’article 9.3 de l´Orde 2/2018, de 23 de febrer, de
la  Vicepresidència  i  Conselleria  d’Igualtat  i  Polítiques  Inclusives,  per  la  qual  s’estableixen les
bases reguladores de la concessió dels premis de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) a la
creació artística, científica i tècnica,

Resolc:

1.  Concedir  el  premis  #NOEMTOQUESELWHATSAPP 2019 a  les  següents  entitats,  així  com
atorgar les mencions honorífiques que es determinen a continuació:

PREMIS #Noemtoqueselwhatsapp 2019 

MODALITAT FOTOGRAFIA
Premis

Sol·licitant Títol de l’obra

Centro reeducación de menores Pi Gros (Castelló) Superheroína

IES Torrevigia (Torrevieja) No, no és normal (sèrie de 3 fotos)

IES La Moreria (Mislata) Deixam anar

Menció honorífica
Centro Educativo Martí Sorolla II (València) Tres secuestros (sèrie de 3 fotos)

MODALITAT VÍDEO
Premis

Sol·licitant Títol de l’obra

IES Barri del Carme (València) El amor no duele

IES Mediterraneo (Torrevieja) Corta tus cadenas 2

IES Torrevigia (Torrevieja) No ho consentes
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Menció honorífica
IES Macià Abela (Crevillent) No mermelada

MODALITAT ARTS PLÀSTIQUES
Premis

Sol·licitant Títol de l’obra

IES Las Lagunas (Torrevieja) Vinyetes per la desigualtat

IES Barri del Carme (València) Si duele

IES Henri Matisse (Paterna) Respétame

MODALITAT ARTS ESCÈNIQUES
Premis

Sol·licitant Títol de l’obra

IES Barri del Carme (València) Mai a soles

IES La Valldigna (Tavernes de la Valldigna) Baile contra la violencia

IES Las Lagunas (Torrevieja) Despertar

MODALITAT MÚSICA
Premis

Sol·licitant Títol de l’obra

IES Vilafranca (Vilafranca) Rompiendo estereotipos

IES Las Lagunas (Torrevieja) Rap contra la violencia de género: No sabe la 
gente 

IES Macià Abela (Crevillent) Tòxic

2. Ordenar el  pagament de la dotació prevista per als guardonats amb premi,  que hauran de
dedicar-lo a activitats culturals.

Contra  la  present  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se  recurs
contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior  de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la
seua publicació en la pàgina web de l’IVAJ, d'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Potestativament, podrà interposar-se recurs de reposició, davant de la Direcció General de l'IVAJ,
en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, segons el
que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

EL DIRECTOR GENERAL DE L’IVAJ
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