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L’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana - APIV, en col·laboració amb l’equip del Proyecto Impresas, 
organitzen una convocatòria per a la presentació i impartició d’un taller creatiu al voltant de la il·lustració adreçat a 
les preses del mòdul de dones de la presó de Picassent (València), al mes de novembre de 2022, dins del marc de les 
activitats de Baba Kamo. Festival i Fira del Llibre Il·lustrat 2022.
 
Amb l’objectiu d’ampliar els públics del festival i tractar d’arribar a diferents col·lectius en risc d’exclusió social o 
amb difícil accés a la lectura, Baba Kamo continua les col·laboracions amb diferents associacions cíviques, entitats i 
projectes de base social i sense ànim de lucre per tal de desenvolupar als seus espais tot un seguit d’accions prèvies 
als dies 16, 17 i 18 de desembre de 2022, amb la il·lustració com a ferramenta d’apoderament.
 
Participació
- Podran participar en aquesta convocatòria tots aquells il·lustradors i il·lustradores majors de 18 anys nascudes o 
residents a Espanya que no tinguen cap deute amb APIV, independentment de si en són membres o no.
- Cada il·lustrador/a podrà participar amb una proposta de taller creatiu relacionat amb la il·lustració pensat per a un 
grup de màxim 15 dones i amb una duració de dues hores (inclosa una pausa de descans).
- La persona seleccionada realitzarà el taller acompanyada per una o dues persones del col·lectiu Proyecto Impresas.
- Per accedir al centre penitenciari, serà imprescindible que la persona tallerista passe els filtres exigits per 
Institucions Penitenciàries, entitat encarregada d’autoritzar o denegar l’accés de col·laboradors i ONG. Per tal que 
l’equip del Proyecto Impresas gestione l’autorització d’aquest accès, la persona tallerista es compromet a aportar-los 
la documentació d’identificació personal que se li sol·licite en un termini màxim de 7 dies a partir del dia de resolució 
d’aquesta convocatòria.
- En el cas que la persona seleccionada tinguera familiars de primer grau interns al Centre Penitenciari de Picassent 
haurà de notificar-ho obligatòriament dins del mateix termini per tal de realitzar les gestions pertinents amb el centre.
- Per a entrar a realitzar el taller, la persona tallerista haurà de complir les mesures i condicions de seguretat sanitària 
que indique el Centre Penitenciari (pauta de vacunació completa, mascareta… etc). La data exacta de realització del 
taller, al mes de novembre de 2022, estarà sotmesa a les condicions d’accés que marque el centre.
- En tots els casos, els materials de treball emprats al taller per tallerista i participants hauran de ser autoritzats pel 
Centre Penitenciari de Picassent amb anterioritat al dia de l’activitat i revisats a l’entrada el mateix dia de realització 
del taller.
- Amb caràcter general, es podran fer servir al taller materials considerats d’ús escolar: pegament de barra, tisores de 
punta roma, cinta adhesiva, enganxines/gomets, folis, paper, revistes/diaris, pintures, pinzells, llapiseres, bolígrafs, 
retoladors, llana, fils…
- Amb caràcter general, no podran ser emprats al taller: cuter, tisores amb punta, punxons, grapes… i qualsevol altre 
material no autoritzat per Institucions Penitenciàries.
- La persona tallerista haurà d’aportar les eines de treball i els materials per a la realització del taller. Les eines de 
treball no podran quedar-se en dipòsit/donació per a les dones participants.
- La persona tallerista haurà d’estar en disposició de substituir uns materials per uns altres en cas que algun d’ells no 
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siga permès per Institucions Penitenciàries.
- L’espai de treball podrà disposar (si fóra precís) d’una xicoteta pica amb aigua per a tasques auxiliars o de neteja 
d’eines, no per a activitats principals del taller.
- L’espai de treball no disposa d’ordinadors, impressores, escaner ni cap eina digital. Sí disposarà de taules i cadires 
(estil pupitre) per a les persones participants així com una pissarra de guix.
- No es podrà introduir al mòdul cap aparell de telefonia, fotografia ni videogravació (incloent-hi telèfons, tablets, etc.) 
així com cap objecte expressament prohibit per la normativa del centre penitenciari.
 
Altres consideracions de participació
Cal tindre en compte que, amb anterioritat a la celebració del taller presencial al mòdul de dones de la presó de 
Picassent, la persona seleccionada:
- Haurà de mantindre una reunió prèvia amb l’equip del Proyecto Impresas i amb la coordinació de Baba Kamo.
-Farà una primera trobada de presentació del taller al mòdul de dones de la presó de Picassent amb l’objectiu de que 
les participants coneguen la seua proposta i s’inscriguen al taller voluntàriament.
- Autoria i ús de l’obra/les obres resultants: La persona tallerista no podrà fer cap ús personal ni comercial 
de les obres resultants de la creació en el context del taller excepte autorització personal i expressa per 
escrit de cadascuna de les autores. En cas de rebre aquesta autorització, la persona tallerista es compromet 
escrupulosament a protegir la identitat de les dones autores i garanteix que la difusió de les seues creacions es 
realitzarà sota el nom/pseudònim/anònim que cadascuna de les autores haja elegit/permés.
 
Criteris de valoració
Es valoraran positivament aquelles propostes de taller que:
- Posen al centre del seu plantejament l’experiència de les usuàries
- Afavorisquen que, una vegada finalitzat el taller, puguen seguir desenvolupant-se o replicar-se a l’interior de la presó 
de manera autònoma per part de les participants i amb els seus mitjans materials
- S’adeqüen a l’espai, condicions i recursos humans i tècnics
- La decisió, consensuada per part de l’organització de Baba Kamo i l’equip del Proyecto Impresas, serà inapel·lable i 
el resultat serà comunicat el dia 20 d’octubre.
 
Dotació econòmica
La dotació econòmica destinada a cobrir els honoraris, desplaçaments i materials del taller és de 300€ + IVA.
 
Sol·licituds
- La proposta de taller s’haurà d’enviar en un únic arxiu en format PDF a info@babakamo.com tot indicant a 
l’assumpte del missatge: Participació convocatòria Taller Impresas.
-Proposta (màxim tres pàgines): resum de la proposta de taller i necessitats.
 
Calendari
Sol·licituds: Fins al 13 d’octubre
Anunci persona seleccionada: 20 d’octubre
Impartició taller: novembre (dia a concretar)



Més info i contacte
www.babakamo.com
info@babakamo.com

Dades personals
Les dades personals que ens faciliteu voluntàriament a través del correu electrònic, seran tractades per APIV - 
Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana amb domicili en Sant Vicent Màrtir 24-7a 46002 València, 
que compleix amb les mesures de seguretat exigides en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. La finalitat d’aquest tractament és la descrita en cadascun dels formularis establits en la pàgina 
web en el qual ens heu facilitat les vostres dades.
 
Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat 
de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, automatitzades, en relació amb les dades objecte del 
tractament, davant el responsable del tractament en l’adreça anteriorment esmentada, o per correu electrònic a 
apiv@apiv.com. En cas que no hàgeu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podreu presentar una 
reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.
 
Participar en la convocatòria suposa l’acceptació total d’aquestes bases.


