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ANNEX.- BASES ESPECÍFIQUES DE LA CINQUENA EDICIÓ DEL CONCURS
“FOTOGRAFIA SOLIDÀRIA”
1. Descripció i fonament
1.1 El Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació 2012, aprovat per acord de
la Junta de Govern Local del dia 4 de maig de 2012, en el punt 2.1, sobre
“Girona, ciutat educadora i solidària“ preveu convocar un concurs de fotografies
pel díptic de la convocatòria d’ajuts.
1.2 La fotografia premiada apareixerà a la targeta que cada any edita l’Ajuntament
de Girona amb motiu de la Convocatòria de Subvencions a projectes de
Cooperació, Sensibilització i Codesenvolupament, per a l’any 2013.
1.3 Les fotografies presentades serviran com a documentació gràfica (impresos i
publicacions, web municipal, etc.) de l’Ajuntament de Girona.
2. Objectius
La fotografia guanyadora serà utilitzada per fer la difusió de la Convocatòria de
Subvencions a projectes de Cooperació, Sensibilització i Codesenvolupament de
l’any 2013. No obstant, amb aquest concurs es pretén alhora promoure la
sensibilització entorn de la problemàtica de la pobresa i de les desigualtats a la
ciutadania de Girona.
3. Tema
El tema de la fotografia haurà d’estar lligat a la sensibilització per al
desenvolupament i en especial sobre les següents temàtiques:
3.1 Diferències nord-sud.
3.2 Globalització.
3.3 Interculturalitat.
3.4 Les condicions de vida en els països del Sud.
3.5 El paper de la dona en els països del Sud.
4. Difusió
Es farà difusió del concurs a través de:
4.1 La web de l’Ajuntament de Girona.
4.2 La Guia d’activitats que edita l’Ajuntament, durant el mes de desembre.
4.3 Els diversos mitjans de comunicació.
4.6 A través de la Coordinadora d’ONGs Solidàries.
5. Participants
5.1 Hi podran participar totes les persones majors de 18 anys.
5.2 Els participants podran presentar un màxim de 5 fotografies.
6. Obres
Les fotografies han de ser originals i inèdites, per tant, no han d’haver estat
premiades en altres concursos.

7. Característiques i format de les fotografies
7.1 Les fotografies presentades poden ser en color o en blanc i negre.
7.2 Les fotografies s’hauran de presentar en format digital i en format “jpg”.
7.3 Les fotografies hauran de tenir una resolució d’entre 3 i 6 Mpx.
8. Termini de presentació
El termini per a la presentació de les fotografies serà de 20 dies naturals comptats
a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquestes bases al Butlletí Oficial
de la Província de Girona.
9. Lloc de presentació
9.1 Els participants hauran d’enviar les seves fotografies al correu electrònic
cooperacio@ajgirona.cat
9.2 Caldrà adjuntar, en document “Word” adjunt, les següents dades:
- Nom i cognoms de l’autor/a de la fotografia.
- DNI.
- Telèfon de contacte
- Adreça postal
- Lloc i data on es va realitzar la fotografia.
- Cal adjuntar una breu explicació del que representa la fotografia (2 o 3 línies).
10. Jurat
El jurat del concurs estarà format per:
- La tècnica municipal de Cooperació, que actuarà com a secretària.
- La responsable de Coordinació i Premsa de la Coordinadora d’ONGs
solidàries.
- Un membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
11. Criteris d’avaluació i selecció
Les fotografies presentades seran avaluades segons els següents criteris:
11.1. Adequació de la fotografia a la temàtica del concurs.
11.2. Qualitat artística de la fotografia .
11.3. Originalitat i impacte visual de la fotografia.
11.4. Dificultat i qualitat tècnica de la fotografia.
12. Veredicte
El veredicte del jurat es farà públic a través de la web de l’Ajuntament de Girona a
partir del dia 3 de desembre de 2012.
13. Premi
El primer premi consistirà en dos-cents euros (200 €), que s’hauran de destinar a la
compra de material fotogràfic. A tal efecte la persona guanyadora haurà de
justificar, en el termini de 9 mesos, aquesta despesa mitjançant la presentació de
les factures corresponents per registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona.

14. Exposició
14.1 De les fotografies rebudes se’n farà una selecció amb l’objectiu d’exposar-les
a diferents espais de la ciutat de Girona
14.2 Si s’escau, les fotografies podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Girona
per acompanyar els diferents actes de sensibilització que s’emprenguin.
15. Publicitat del Concurs
15.1 Les fotografies presentades al concurs seran propietat de l’Ajuntament de
Girona.
15.2. Pel fet de presentar-se al concurs, l’autor/a cedeix a l’Ajuntament els drets
per a l’ús cultural i l’ús institucional de les fotografies presentades.
15.3. L’explotació comercial de les fotografies queda reservada exclusivament a
l’autor.
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