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Resolució del director general de l’Institut Valencià de la Joventut per la qual es concedeixen els premis 
#NOEMTOQUESELWHATSAPP 2022 

 

Per l'Ordre 2/2018, de 23 de febrer, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,  
s'establiren les bases reguladores de la concessió dels premis de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) a la 
creació artística, científica i tècnica. 

Per Resolució de 30 de juny de 2022, del director general de l’IVAJ, es va convocar el premi 
#Noemtoqueselwhatsapp 2022, una visió jove sobre la violència contra les dones.  

En virtut del que estableix l’article 10 de l’Ordre, per Resolució del director general de l’IVAJ, de 14 d’octubre 
de 2022 , es va nomenar el Jurat encarregat de l’examen de les obres presentades i l’elevació d’una proposta 
a l’òrgan encarregat de resoldre. Els dies 8 i 9 de novembre de 2022 es va reunir el Jurat i, d’acord amb el que 
disposa l’apartat sisé de la Resolució, va valorar els treballs presentats. 

L’article segon de la Resolució estableix que es concedirà un premi de 500 euros per categoria, en cadascuna 
de les modalitats. El jurat podrà concedir mencions honorífiques sense dotació econòmica en cadascuna de 
les modalitats. En cas que el jurat considere que dues o més obres són igualment mereixedores del premi en 
alguna categoria i modalitat, l’import d’aquest es dividirà entre elles. 

 

Per això, d’acord amb la proposta del Jurat, i en virtut de la competència que m’atribueix l’article 9.3 de 
l’Ordre 2/2018, 

 

RESOLC 

Primer 

Concedir els premis #Noemtoqueselwhatsapp 2022, una visió jove sobre la violència contra les dones, en les 
diferents categories i modalitats, que es relacionen a continuació: 

CATEGORIA a) 14- 17 anys: 

MICRORELAT 

- Premi compartit de 250 euros cadascuna:  

“La vida que em vas llevar”. Autora: María Salvador Santamaría (CLJ Ontinyent), i 

“Per totes elles”. Autora: Júlia Ordiñana Bataller (IES Sanchis Guarner de Castelló de Rugat). 

 

FOTOGRAFIA 

- Obra premiada amb 500 euros:  

“Perder el color”. Foto 1 “Por tu culpa he perdido mi color”. Autors: Minaya Llopis Torrero, Lía Bosch 
Torres, Marcos Huelva Rillo, Adrián Soriano Roig (IES Barri del Carme de València). 
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MÚSICA 

-Obra premiada amb 500 euros:  

“No es mi culpa”. Autores: Sandra Sevilla Arjona, Carlota García Pino, Carla San Nicolás Sánchez (CLJ 
Alaquàs). 

 

VIDEO 

-Obra premiada amb 500 euros:  

“El whatsapp d’Eva”. Autores i autors: Nuria Sánchez Caurín, Camila Nogales Michel, Marcos Villalba 
Algarra i Daniel Aspano Fernández (Centre Educatiu Martí Sorolla). 

 

 

CATEGORIA b) 18-24 anys: 

 

MICRORELAT 

-Obra premiada amb 500 euros: 

“Mentiras, mentiras”. Autora: Irene Ferrando Ruíz. 

 

-Mencions honorífiques sense dotació econòmica:  

“Pacto con el diabló” de Isabella Mazo Patiño, i  

“Sobresalto” de Raquel Pardo Tendero. 

 

FOTOGRAFIA  

- Obra premiada amb 500 euros:  

“Tormento” (foto 1). Autora: Isabella Mazo Patiño. 

 

Segon.  

Declarar deserts els premis corresponents a les categories i modalitats que s’indiquen a continuació: 

 

CATEGORIA a) 14- 17 anys 

ARTS ESCÈNIQUES: Per incomplir l’obra presentada l’article 4 de la resolució mencionada. 

ARTS PLÀSTIQUES: Per considerar que les obres presentades no tenien la qualitat requerida. 

 

CATEGORIA b) 18-24 anys: 

Les modalitats d’ARTS PLÀSTIQUES, ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA i VIDEO, per no haver-se presentat cap obra.  

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar:  

– Potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, 
comptat des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat 
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amb el que s'estableix en els articles 114, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé  

  

– Recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la seua publicació, 
d'acord amb el que determinen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa 

 

El director general de l’IVAJ 
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