
 

 
 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA #abreraenclaudedona 
 

1. PARTICIPANTS:  

-Poden participar en el concurs de fotografia totes les persones a partir de 12 

anys a excepció de les persones que configuren el jurat. 

 

2.TEMÀTICA:  

El dia 8 de març és el dia Internacional de les Dones i durant tot el mes, a Abrera 

es realitzaran diverses activitats per a commemorar-lo. Capta l’essència o el 

millor moment de qualsevol de les activitats o experiències en clau de dona 

que es realitzen o viuen en el municipi. 

La imatge ha d’haver estat presa durant el mes de març de 2019. 

 

3. CATEGORIES: 

El concurs inclou les categories següents: 

1a: De 12 a 18 anys. 

2a: Majors de 18 anys. 

 

4. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: 

Cal identificació/inscripció que es podrà realitzar de forma telemàtica o 

presencial 

- Inscripció telemàtica: Inscripció descarregable a la pàgina web de 

l’Ajuntament d’Abrera. Cal enviar-la a dones.igualtat@ajuntamentabrera.cat  

-  Presencialment: A les dependències de Dones i Igualtat i Serveis Socials (c/ 

Major,3) de dilluns a divendres de 09.00h a 13.00h i tardes de dimarts i dimecres 

de 16.00h a 19.00h o al Punt d’Informació Juvenil La Garsa (Pl. Rebato,1) tardes 

de dilluns a divendres de 17.00h a 20.00h. 

Per les persones menors de 18 anys és necessària l’autorització per part de la 

mare, pare o tutor/a legal. 

 

5. PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES:  

Es poden presentar un màxim de 4 fotografies per persona.  

Les fotografies es poden presentar de les següents maneres: 

- En format digital: Penjar-la a la Xarxa Social d’Instagram amb el Hashtag 

#abreraenclaudedona i acompanyat d’un títol des del perfil d’usuari/a 



 

 
 

registrat/ada i vinculat/ada a la inscripció. 

- En format físic: En paper fotogràfic i tamany 13x18 cm dins d’un sobre on hi 

consti el nom i cognoms de la persona participant i el títol al dors. Aquestes es 

poden presentar en els següents llocs: 

- SERVEIS SOCIALS (c/ Major, 3) de dilluns a divendres de 09.00h a 

13.00h i tardes de dimarts i dimecres de 16.00h a 19.00h  

-  PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL- LA GARSA (pl. Rebato, 1) de dilluns 

a divendres de 17.00 h a 20.00 h. 

 

6. TERMINI DE LA PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES:  

El termini per presentar les fotografia és del dilluns 4 de març al divendres 29 de 

març en el cas de fer-ho presencialment, o fins diumenge 31 de març per les 

fotografies penjades a la xarxa social d’Instagram. 

 

7. PREMI:  

Tindran premi els tres primers classificats de cada categoria. 
 

1a: De 12 a 17 anys. 

1r premi: material lúdic-didàctic valorat en 120 € 

2n premi: material lúdic-didàctic valorat en 80 € 

3r premi: material lúdic-didàctic valorat en 40 € 

 

2a: Majors de 18 anys. 

1r. premi:  120 € 

2n. premi: 80 € 

3r. premi:  40 € 

 

8. JURAT: El jurat estarà format per tècnics i tècniques dels departaments de 

Dones i Igualtat, d’Acció Social i Comunicació. 

 

 

9. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

 

Aquestes bases es publicaran: 

- Tauler d’anuncis de la corporació. 



 

 
 

 

Es donarà difusió a: 

- Web municipal: www.ajuntamentabrera.org 

- Serveis d’Acció Social. Dones i Igualtat c/ Major, 3 

- Radio Abrera-107.9FM www.radioabrera.cat 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a: 

dones.igualtat@ajuntamentabrera.cat o al telèfon 93 770 29 11.  

 

10. EXPOSICIÓ: Les fotografies s’exposaran a la Casa de Cultura a partir del 

dilluns 8 fins el dijous 18 d’abril del 2019. 

 

11. VEREDICTE: El veredicte es farà públic en l’entrega de premis el dimarts 23 

d’abril per la tarda en l’Acte de la Diada de Sant Jordi a les 19h a la Plaça Pau 

Casals. 

Les persones classificades seran avisades amb temps suficient perquè puguin 

acudir a l’entrega de premis. 

 

12. DRETS D’IMATGE: L’organització es reserva el dret d’utilitzar les imatges 

guanyadores i seleccionades en futures promocions de l’Ajuntament d’Abrera.  

- Les persones participants autoritzen expressament l’Ajuntament d’Abrera 

perquè pugui reproduir, distribuir i comunicar públicament quan ho consideri 

oportú, en qualsevol mitjà, les obres fotogràfiques presentades al concurs. 

- L’organització es reserva el dret a retirar del concurs i denunciar aquelles 

fotografies que atemptin contra les persones o es considerin ofensives. 

- L’organització es reserva el dret de donar de baixa la participació del concurs a 

aquells participants que no respectin les regles de funcionament.  

- L’organització no es fa responsable de la impossibilitat de registrar i enviar 

notificació als guanyadors derivada de problemes tècnics en el moment del 

registre o per errors de captura o transcripció de les dades personals. 

- Si apareixen menors d’edat a les imatges, els concursants hauran de tenir el 

consentiment dels tutors legals per publicar-les. L’organització, en cap cas, no 

assumirà aquesta responsabilitat, ni les conseqüències que se’n puguin derivar 

d'aquest fet. 

- L’organització es reserva el dret de posposar o suspendre el concurs per 

causes de força major. 

http://www.ajuntamentabrera.org/
https://mail.ajuntamentabrera.cat/owa/redir.aspx?C=8NkJjLadGL4Oml-0Rtz_0plIJZjBj6vSNSGXOrXQwf0fTTnMl5HWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.radioabrera.cat


 

 
 

 
13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:  

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, 

així com la decisió que del jurat se’n derivi. 

 


