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L'any 2021 - declarat Any Internacional per a l'Eradicació del Treball Infantil per
l'Organització de les Nacions Unides en 2019- va iniciar amb una taxa de desocupació
juvenil de 16,9% a la Unió Europea. L'estat espanyol liderava aquesta taxa amb un 39,9%
taxa de desocupació entre menors de 25 anys. Any rere any veiem com cadascuna de les
crisis que s'han viscut en les últimes dècades ha suposat que les generacions més joves
del mal anomenat “primer món” tinguen més diﬁcultats per a accedir al mercat de treball
en condicions de treball decent.
Mentrestant, en la resta del món, cadascuna d'aquestes crisis ha suposat per a xiquets,
xiquetes i adolescents un major risc de viure situacions de treball infantil. De fet, segons
l'informe Treball infantil: Estimacions mundials 2020, tendències i el camí a seguir si no
s'adopten mesures de mitigació davant les crisi provocada per la COVID-19, el nombre de
xiquets en situació de treball infantil podria augmentar de 160 milions en 2020 a 168,9
milions a la ﬁ de 20221.
L'any 2015 l'Agenda 2030 es compromet a través de les metes de l'Objectiu de
Desenvolupament Sostenible (ODS) 8 a:
8.5 D'ací a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les
dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat
de remuneració per treball d'igual valor.
8.6 D'ací a 2020, reduir considerablement la proporció de joves que no estan ocupats i no
cursen estudis ni reben capacitació.
8.7 Adoptar mesures immediates i eﬁcaces per a erradicar el treball forçós, posar ﬁ a les
formes contemporànies d'esclavitud i el tràﬁc de persones i assegurar la prohibició i
eliminació de les pitjors formes de treball infantil, inclosos el reclutament i la utilització de
xiquets soldats, i, d'ací a 2025, posar ﬁ al treball infantil en totes les seues formes.
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El terme “treball infantil” es deﬁneix com tot aquell treball que priva als xiquets i xiquetes de la seua infantesa, el seu potencial i la
seua dignitat, i que és perjudicial per al seu desenvolupament físic i psicològic. Es tracta d'un treball que és perjudicial per al seu
benestar físic, mental o moral i que interfereix amb la seua escolarització en privar-li de la possibilitat d'assistir a classes, en obligar a
l'abandó de l'escola de manera prematura o en requerir que es combine l'aprenentatge i l'estudi amb un treball pesat que consumeix
molt temps. Entre les pitjors formes de treball infantil es troba l'exercici de l'esclavitud, la tracta, el treball forçós o el reclutament per a
conﬂictes armats..
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Veus contra la precarietat laboral. Històries d’una joventut que reivindica el treball decent al món

Al març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut declara la pandèmia a nivell mundial
per COVID-19, la qual, a més d'afectar la nostra quotidianitat crea noves condicions i
riscos que diﬁculten el desaﬁament d'avançar cap a un món amb treball decent per a totes
les persones i sense treball infantil. En aquest sentit, la crisi sanitària també afecta de ple
a les persones joves treballadores, que ja patien anteriorment una precarietat estructural i
unes xifres d'atur alarmants, però que a més ara han vist com la seua situació laboral ha
empitjorat a causa de la crisi actual del COVID-19. No podrem parlar de treball decent per
a la joventut amb una taxa de temporalitat per damunt del 50% i un salari que a penes
arriba al SMI. És necessari visibilitzar la realitat que pateixen totes les persones joves a
Espanya i en la resta del món per a poder lluitar per una solució digna i millorar les seues
condicions de vida.
Davant això, durant l'Any Internacional per a l'Eliminació del Treball Infantil la Fundació Pau
i Solidaritat PV, en el marc del projecte “XARXA ALTERNATIVA. Canviar el treball i
l’economia per canviar la vida” que compta amb el suport econòmic de l’Ajuntament de
València; convoca el concurs de vídeos i microrelats Veus contra la precarietat laboral.
Històries d'una joventut que reivindica el treball decent en el món. Aquest concurs pretén
ser un espai creatiu a través del qual cadascuna de nosaltres podem donar a conéixer,
evidenciar, visibilitzar i reﬂexionar sobre les situacions que viuen xiquets, xiquetes i joves
del nord i el sud global en relació al treball i quines accions quotidianes i iniciatives podem
adoptar i liderar per a posar el nostre granet d'arena per a promoure i garantir que els drets
humans i laborals de totes les persones es respecten.
RESUM DE LA INFORMACIÓ RECOLLIDA EN AQUESTES BASES:
Qui pot participar?

Qualsevol persona major de 18 anys que residisca, estudie o
treballe a la ciutat de València.
Qualsevol associació, grup o entitat juvenil amb seu o delegació a
la ciutat de València.

Quines històries han de contar els
vídeos i microrelats?

Històries reals o ﬁctícies sobre els drets i condicions laborals o de
desocupació de la joventut, l'impacte d'aquestes circumstàncies
sobre la seua trajectòria vital, la interconnexió entre justícia social,
globalització i treball decent o històries de moviments juvenils del
nord i del sud global que s'han mobilitzat per a defensar els seus
drets econòmics, socials i laborals en l'actualitat o en el passat.
Narrades en valencià o castellà.

Com s’envien
microrelats?

El video o microrrelato debe enviarse al correo electrónico
edc-pauisolidaritat@pv.ccoo.es.

els

vídeos

i

Quina és la data límit d’entrega?

El dia 20 de novembre de 2021, Día Internacional de la Infància.
ACTUALITZACIÓ: Ampliat ﬁns el 31/01/2022.

Quan es coneixerà el resultat del
concurs?

El dia 10 de desembre de 2021, Día Internacional dels Drets
Humans.
ACTUALIZACIÓN: Nova data 21/02/2022.
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1. Objectiu. Per què aquest concurs?
La Fundació Pau i Solidaritat PV convoca el 1r Concurs de Vídeos i Microrelats: Veus
contra la precarietat laboral. Històries d'una joventut que reivindica el treball decent en el
món. L'objectiu d'aquest concurs és promoure entre la ciutadania valenciana la reﬂexionar
sobre la vulneració de drets laborals de la infància, adolescència i joventut en el món: la
realitat del treball infantil i la precarietat laboral que ens envolten en el nostre dia a dia i
afecten les noves i futures generacions en el desenvolupament de la seua trajectòria vital,
personal i professional.
A través d'aquestes bases s'estableixen les orientacions per a participar en el concurs a
nivell individual o des d'una associació o entitat.

2. Participants. Qui pot participar?
Pot participar en el 1r Concurs de Vídeos i Microrelats: Veus contra la precarietat laboral.
Històries d'una joventut que reivindica el treball decent en el món:
● Qualsevol persona major de 18 anys que residisca, estudie o treballe a la ciutat de
València. Cada persona podrà presentar un màxim de 2 propostes al concurs.
● Qualsevol associació, grup o entitat juvenil amb seu o delegació a la ciutat de
València; havent de ser aquestes representades a través de les propostes
elaborades per un grup d'entre 2 i 5 persones dels seus membres o components.
Cada associació, grup o entitat juvenil podrà presentar un màxim de 5 propostes al
concurs.

3. Temàtica. Quines històries han de
contar els vídeos i microrelats?
Perquè els vídeos i microrelats rebuts siguen tinguts en compte en el 1r Concurs de Vídeos
i Microrelats: Veus contra la precarietat laboral. Històries d'una joventut que reivindica el
treball decent en el món hauran de tractar-se de propostes sobre els drets i condicions
laborals o de desocupació de la joventut, l'impacte d'aquestes circumstàncies sobre la
seua trajectòria vital, la interconnexió entre justícia social, globalització i treball decent o
històries de moviments juvenils del nord i del sud global que s'han mobilitzat per a
defensar els seus drets econòmics, socials i laborals en l'actualitat o en el passat. Les
propostes podran narrar tant una situació real com ﬁctícia.
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4. Categories.
participar?

En

quina

categoria

puc

Es podrà participar en el 1r Concurs de Vídeos i Microrelats: Veus contra la precarietat
laboral. Històries d'una joventut que reivindica el treball decent en el món a través de 2
categories en l'apartat de Vídeos i 3 categories en l'apartat de Microrelats:
Categories
VÍDEOS

Perﬁl dels i les participants

Característiques del
vídeo

Categoria 1.
Vídeo curt

A) Persona major de 18 anys que presenta
una proposta individual.
Vídeo de menys de
B) Associació, grup o entitat juvenil que 3:00
minuts
de
presenta proposta elaborada per un durada.
grup de 2-5 dels seus components.

Categoria 2.
Vídeo llarg

A) Persona major de 18 anys que presenta
Vídeo d’entre 3:01 y
una proposta individual.
B) Associació, grup o entitat juvenil que 10:00 minuts de
presenta proposta elaborada per un durada.
grup de 2-5 dels seus components.

Categories

MICRORELATS

Perﬁl dels i les participants

Característiques del
microrelat

Categoria 1.
Microrelat

A) Persona major de 18 anys que
presenta una proposta individual.
Extensió: ﬁns a 300
B) Associació, grup o entitat juvenil que
caracters.
presenta proposta elaborada per un
grup de 2-5 dels seus components.

Categoria 2.
Tweet-relat

A) Persona major de 18 anys que publica
o envia la proposta des del seu perﬁl
personal.
B) Associación, grup o entitat juvenil que
publica o envia la proposta des del
perﬁl institucional.

Categoria 3.
Audio-microrel
at

A) Persona major de 18 anys que
presenta una proposta individual.
Extensió: ﬁns a 1
B) Associación, grup o entitat juvenil que
minut de durada
presenta proposta elaborada per un
grup de 2-5 dels seus components.

Extensió: ﬁns a 280
caracters incloent el
hashtag
#VeusTreballDecent o
#VocesTrabajoDecente
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5. Característiques de les propostes. Com ha de ser
el vídeo o microrelat?
Els vídeos que se presenten al 1r Concurs de Vídeos i Microrelats: Veus contra la
precarietat laboral. Històries d'una joventut que reivindica el treball decent en el món hauran
de complir les següents característiques:
-

Idioma: valencià o castellà

-

Contingut: real o ﬁctici

-

Durada màxima dels vídeos curts (categoria 1): ﬁns a 3 minuts.

-

Durada màxima de los vídeos llargs (categoria 2): entre 3 i 10 minuts.

-

Ser d’autoria pròpia i respectar els drets d’imatge.

Els microrelats que es presenten al 1r Concurs de Vídeos i Microrelats: Veus contra la
precarietat laboral. Històries d'una joventut que reivindica el treball decent en el món en
hauran de complir les següents característiques:
-

Idioma: valencià o castellà.

-

Contingut: real o ﬁctici.

-

Extensió màxima de la categoria 1: ﬁns a 300 caracters escrits a ordinador.

-

Extensió màxima de les categories 2: ﬁns a 280 caracters incloent-hi el hashtag
#VeusTreballDecent o #VocesTrabajoDecente.

-

Durada màxima de la categoria 3: ﬁns a 1 minut.

-

Ser d’autoria pròpia.
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6. Presentació dels vídeos o microrelats. Com
envie el meu vídeo o microrelat?
Un cop elaborat el vídeo o microrelat haurà d’enviar-se al correu electrònic
edc-pauisolidaritat@pv.ccoo.es adjuntant i detallant la següent informació:
-

Assumpte del correu electrònic: Vídeo: Veus contra la precarietat laboral (en el cas
que la proposta enviada siga un vídeo) o Microrelat: Veus contra la precarietat
laboral (quan la proposta enviada siga un microrelat).

-

Arxiu adjunt amb el vídeo o microrelat (en formats: .odt, .doc, .docx, .pdf, .mp3,
.wav, .mp4, .avi, ...). Quan la grandària de l'arxiu no permeta enviar-lo a través de
correu electrònic, podrà usar-se l'eina WeTransfer.

-

Nom del vídeo o microrelat.

-

Autoria del vídeo o microrelat (nom i cognoms, i nom de l'entitat o associació).

-

Barri de la ciutat de València en què es resideix, estudia o treballa; o en el qual es
troba el local de l'entitat o associació.

-

L'adreça de correu electrònic de contacte, si no fóra la mateixa que des de la qual
s'envia.

Una vegada rebut el vídeo o microrelat, la Fundació Pau i Solidaritat PV respondrà al
correu electrònic conﬁrmant la correcta recepció de la informació i documentació adjunta.
Amb la ﬁnalitat de participar en el 1r Concurs de Vídeos i Microrelats: Veus contra la
precarietat laboral. Històries d'una joventut que reivindica el treball decent en el món la data
límit en què ha d'haver-se enviat la proposta i haver sigut rebuda per la Fundació Pau i
Solidaritat PV és el 31 de gener de 2022 a les 23.59h.
En el cas de les propostes de la Categoria 2. Tweetrelat hauran de publicar-se en Twitter
abans del 31 de gener de 2022 a les 23.59h.
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7. Jurat. Qui valorarà els vídeos i microrelats
presentats?
Tots els vídeos i microrelats rebuts en la convocatòria del 1r Concurs de Vídeos i
Microrelats: Veus contra la precarietat laboral. Històries d'una joventut que reivindica el
treball decent en el món seran consultats, llegits, visionats i escoltats per un equip de
persones vinculades a la Fundació Pau i Solidaritat PV, a l'Educació per a la Transformació
Social, a la Secretaria de Joventut i Noves Realitats de CCOO PV i al Servei de Cooperació
al Desenvolupament i Migració de l'Ajuntament de València.
Aquest equip de persones serà el responsable de proposar els vídeos i microrelats que
més destaquen en cadascuna de les categories. A més, els diferents vídeos i microrelats
seran publicats en les xarxes socials de la Fundació Pau i Solidaritat PV i es tindrà en
compte la valoració de la ciutadania dels vídeos i microrelats a través dels “m'agrada” i
comentaris en cada dibuix o microrelat presentat com un criteri de baremació.
Es valorarà positivament l'ús de la comunicació inclusiva i no sexista, així com relacionar
les propostes sobre treball decent amb temàtiques relacionades amb la sostenibilitat
ambiental o la transformació dels estereotips de gènere.
El dia 21 de febrer de 2022, es publicarà en la pàgina web de la Fundació Pau i Solidaritat
PV el nom i l'autoria dels dibuixos i microrelats millor valorats per a cadascuna de les
categories establides en aquestes bases.

8. Recompenses i diplomes pel compromís amb
els Drets laborals de la joventut.
Totes les persones que presenten una proposta al 1r Concurs de Vídeos i Microrelats:
Veus contra la precarietat laboral. Històries d'una joventut que reivindica el treball decent
en el món rebran un diploma de participació. A més, tots els vídeos i microrelats
presentats es publicaran en la pàgina web o xarxes socials de la Fundació2.
Per a les persones que hagen elaborat, segons el criteri del Jurat i la ciutadania a través de
les xarxes socials, els vídeos i microrelats millor valorats en cadascuna de les categories
es reconeixerà la seua aportació amb un lot de productes de papereria i/o comerç just i
responsable valorat en 75€.
Posteriorment, es valorarà la possibilitat d'editar una publicació que incloga les propostes
presentades al 1r Concurs de Vídeos i Microrelats: Veus contra la precarietat laboral.
Històries d'una joventut que reivindica el treball decent en el món que promoguen la
2

Solament es publicaran els continguts que respecten els drets i la dignitat de les persones.
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solidaritat, la igualtat de gènere, incorporen un enfocament global, promoguen el
compromís i l'acció per la construcció d'un món més just i/o respecten la dignitat de les
persones.

9. Acceptació de les bases, condicions i
tractament i protecció de dades.
Les dades personals facilitades per les persones participants seran incorporats a un ﬁtxer
responsabilitat de la Fundació Pau i Solidaritat PV, amb domicili en la C/ Serrans, 13 de
València 46003. La ﬁnalitat d'aquest ﬁtxer és gestionar la participació en el concurs
conforme a l'especiﬁcat en les presents Bases.
Les dades personals de les persones participants no seran comunicats a cap tercer, llevat
que resulte necessari per a la gestió de la Promoció de conformitat amb l'indicat en les
Bases.
La participació en el concurs implica la cessió no exclusiva a la Fundació dels drets de
reproducció, exhibició i difusió de les propostes presentades en qualsevol format. La
Fundació Pau i Solidaritat PV es compromet a detallar l'autoria dels mateixos en tot
moment. En el cas dels vídeos o audiomicrorelatos, es dóna permís perquè la imatge i veu
de les persones participants puga ser utilitzada per la Fundació Pau i Solidaritat PV en
activitats, publicacions o esdeveniments dins de les activitats de l'organització.
Així mateix, les dades personals associats a les propostes guanyadores podran ser
comunicats a les administracions o entitats que resulten necessàries per al lliurament i
gaudi del premi, conforme al que s'estableix en les Bases i en la legislació vigent, incloent,
entre altres, i, en el seu cas, l'Agència Tributària.
Tots els tractaments indicats resulten necessaris per a la gestió de la Promoció conforme
a l'indicat en les presents Bases. Les persones participants podran exercir els seus drets
d'accés, rectiﬁcació, cancel·lació, o oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a la
Fundació Pau i Solidaritat PV, a través de correu postal a l'adreça indicada o al correu
electrònic edc-pauisolidaritat@pv.ccoo.es, acreditant la seua identitat amb una còpia
escanejada del seu DNI o document equivalent, i identiﬁcant-se com a participant en
aquest concurs. Es recomana facilitar tota la informació necessària per a poder atendre
adequadament la sol·licitud.
Les dades personals de les persones participants seran tractats durant el termini que dure
el Concurs i, posteriorment, es conservaran durant el termini legal exigit per l'administració
ﬁnançadora.
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