
 

 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ 

CONCURS FOTOGRÀFIC 1000 FAMÍLIES, 100 MANERES DE FER 
LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA FAMÍLIA 

 
 
L’esperit del concurs és el de destacar fotogràficament el paper de la família en la 
societat i l’acolliment com a via per a que tothom pugui gaudir d’un entorn familiar 
favorable. El concurs s’emmarca dins la celebració del vintè aniversari de l’Any 
Internacional de la Família (Nacions Unides, 1994).  

1. El concurs s’estableix en 1 sola categoria, corresponent al títol del concurs:  
1000 FAMÍLIES 1000 MANERES DE FER;  LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA FAMÍLIA.  
Les fotografies han de poder transmetre com les famílies contribueixen a la societat amb 
les seves funcions diàries amb els infants. 

No s’acceptaran fotografies on els infants es puguin reconèixer, ja sigui per primer pla o 
per imatges on s’identifiqui de forma clara als nens o a les nenes i/o als/les  joves 
menors d’edat. Volem respectar la confidencialitat de la infància. Les fotografies poden 
mostrar aspectes quotidians (oci, acompanyament a l’hora d’anar a dormir, els àpats, les 
festivitats, l’escolarització, etc.) o aspectes més globals (la transmissió de valors entre 
les diferents generacions de la família, la funció reproductora, la socialització, etc.). 
També s’admetran representacions abstractes del concepte (objectes, 
paisatges…sempre i quan s’hi vegi representat el tema del concurs).  

S’accepten tractaments digitals de les fotografies.  

2. Les dotacions dels premis seran les següents: 1er. Premi: 600€; 2n. Premi: 300€; 
3er. Premi: 150€. Accèssit: 1 càmara de fotos digital compacte. 

Els i les treballadores o socis/es d’Intress que vulguin participar en el concurs, només 
optaran a l’accèssit i la càmera serà entregada al servei al qual treballa (centres 
d’acollida, centres residencials, cases per a dones que han sofert violència…). Si la 
persona treballadora o sòcia no treballa directament a cap dels servies, podrà decidir a 
quin dels serveis d’Intress cedeix la càmera.  

3. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona d’àmbit professional o 
aficionat. 

4. Els candidats hauran de presentar les seves fotografies abans del dia 15 de maig de 
2014. 

5. Caldrà enviar una còpia física en format  20x30 amb paper fotogràfic  a l’adreça de 
correu: Intress: CONCURS FOTOGRAFIA. C/Villaroel núm. 45 Baixos, 08011 
Barcelona 

Hi haurà dos sobres. En el sobre on es dipositi l’obra només hi podrà constar el 
títol de l’obra degudament identificat a fora del sobre. En el segon sobre a fora hi 
constarà el títol de l’obra i a dins les dades personals de l’autor: nom i cognoms, 
DNI, telèfon i adreça postal i adreça de correu electrònic;  així com la declaració 
d’autoria,  annexe a aquestes bases ,degudament signada.  

Els treballadors i treballadores i socis/es d’Intress hauran d’identificar-se  als dos sobres, 
posant seguidament al títol de l’obra: TREBALLADOR/A o SOCI/A.  



 
 

 

6. Les fotografies també s'han d’enviar en format digital JPEG amb la mínima 
compressió, sense cap marca d'aigua ni cap identificació, a una amplada i alçada 
mínima de 48cm x 36cm a 300dpi respectivament, a l'adreça electrònica 
intressbar@intress.org. Hi haurà de constar el títol de la fotografia, el nom del 
concursant, el seu número de DNI, adreça postal i un telèfon de contacte.   

7. El jurat no veurà les fotografies enviades per correu electrònic.  

8. El màxim de fotografies admeses per autor seran 2. 

9. Les fotografies hauran de ser inèdites, és a dir, no hauran estat mai premiades ni 
presentades en cap altre concurs, ni publicades en cap mitjà públic. 

10.  Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors 
del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d'autor i els 
drets d'imatge. Així mateix, l'organització s'eximeix de qualsevol conflicte de 
publicació de l'obra. 

11. L’organització és reserva el dret de no publicació ni difusió d’aquelles fotografies que 
puguin considerar-se ofensives perquè vulneren drets essencials (fomenten la 
violència de gènere, estereotipen els rols de forma desmesurada, fomenten actituds 
intolerants o racistes, etc.).  

12. Els guanyadors seran avisats abans del lliurament dels premis mitjançant un correu 
electrònic i/o una trucada telefònica. 

13. El veredicte del jurat es farà públic el dia 4 de juny de 2014.  

14. L’acte d’entrega de premis es farà a Barcelona el dia 4 de juny a la tarda al Centre 
Cívic Vil·la Florida (Muntaner 544, Barcelona), en una jornada de celebració de l’Any 
de la Família organitzada per Intress. 

15. L’acceptació del premi comporta la cessió gratuïta dels drets patrimonials de la 
propietat intel·lectual sobre les fotografies a favor de la entitat sense afany de lucre 
Intress. Intress es reserva el dret de realitzar una exposició amb una selecció de 
fotografies presentades al concurs, la qual podrà ser itinerant entre els municipis que 
la sol·licitin. Pot no incloure totes les fotografies rebudes, en funció de l’espai on 
s’exposi. Sempre hi constarà l’autoria de l’obra. 

16. Si algun concursant que no sigui premiat no vol que aparegui la seva fotografia a la 
galeria d'imatges ni que formi part de l’exposició, cal que ho notifiqui mitjançant 
correu electrònic a l'adreça: intressbar@intress.org  

17. La inscripció a aquest concurs és gratuïta.  

18. El jurat que triarà les persones guanyadores estarà format per:  

 1 família acollidora: se’n manté l’anonimat.  

 1 professional tècnic dels serveis d’acolliments d’Intress  

 1 representant del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya 

 1 representant de l’Ajuntament de Barcelona 

 2 fotògrafs professionals 
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19. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst 
en aquestes bases, especialment la facultat, s’hi ho consideren justificat, de declarar 
desert qualsevol premi. 
 

20. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

21. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, 
incorporades i tractades al fitxer anomenat Contactes, que té com a finalitat facilitar 
les comunicacions de l’entitat Intress. Per exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició podeu enviar un correu electrònic a l’adreça 
intressbar@intress.org o bé  adreçar una comunicació a la seu de l’entitat. 
 

22. El pagament dels premis es tramitarà un cop els premiats aportin les seves dades 
bancàries Intress i es realitzarà mitjançant transferència bancària en la dotació 
econòmica. Pel què fa a la dotació de càmara de fotos, Intress realitzarà l’entrega 
en la data i hora que estableixi la pròpia entitat i serà responsabilitat del/la 
guanyador/a recollir-lo. Tots els premis estaran subjectes a les retencions fiscals 
establertes per Llei.  
En el supòsit de que l’autor/a guanyador/a sigui menor d’edat, el premi serà un 
obsequi d’aproximadament el mateix valor del premi aconseguit. 

24. La participació al concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. 
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