
BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC:
‘La imatge com a eina per a la cohesió social i la promoció 
dels Drets Humans’

L’Observatori Mediterrani de la Comunicació 
(OMEC) de la Facultat de Ciències de la Co-
municació convoca el concurs de fotografia 
‘La imatge com a eina per a la cohesió social i 
la promoció dels Drets Humans’ (UAB, 2019).

1. Participants
Podran participar-hi tots els i les estudiants 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
centres adscrits.

2. Temàtica
El tema de la fotografia haurà d’estar rela-
cionat amb el concepte de “la imatge com 
a eina per a la cohesió social i la promoció 
dels Drets Humans”. S’acceptaran imatges 
relacionades amb el racisme, xenofòbia, in-
tolerància, migració, refugiats, el respecte a 
la diversitat o el diàleg intercultural.

3. Característiques de les fotografies
Podran ser en color o en blanc i negre.
Les imatges hauran de ser necessàriament 
originals.
Les tècniques que manipulen la fotografia, 
és a dir, que afegeixen, recol·loquen, canvien 
o eliminen algun element de la imatge origi-
nal, excepte la retallada, no estan permeses. 
Les úniques modificacions permeses són 
l’eliminació de taques, ratllades o soroll digi-
tal, restauració de l’aparença existent en l’es-
cena original, enfocament no massa evident 
i conversió a escala de grisos monocroma. 
Derivacions, inclòs l’infraroig, no estan per-
meses. 
En cas de dubte, es demanarà l’arxiu original 
(format RAW o les seves dades EXIF).
Les persones participants no han de pre-
sentar imatges que puguin infringir els drets 
d’imatge i/o autor de qualsevol altra persona.
Cada concursant només podrà participar-hi 
amb un màxim de tres fotografies. 

4. Format
Format digital de les fotografies:
Pes màxim de 2MB. Format JPG. És recoma-
nable disposar d’una versió en alta qualitat 
de la fotografia presentada en cas de ser se-
leccionada com a finalista o premiada i arri-
bés a formar part d’una exposició.

Format imprès de les fotografies:
Les imatges impreses hauran de tenir la mida 
20 cm pel cantó més curt, en paper fotogràfic 
i amb 1 cm de marge.

5. Drets d’autor i d’imatge
Al participar al concurs, els concursants reco-
neixen ser posseïdors dels drets d’autor de 
les imatges.
Les dades de les persones participants s’in-
corporaran al fitxer Concursos creat per 
l’OMEC per a la gestió d’aquestes convoca-
tòries. Els participants podran exercir el seu 
dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·la-
ció adreçant-se a omec.info@gmail.com.

6. Acceptació tàcita de les bases i exemp-
ció de responsabilitats.
La participació al concurs pressuposa l’ac-
ceptació i el compliment d’aquestes bases i 
de la resolució inapel·lable del jurat, així com 
l’autorització per divulgar públicament totes 
les fotografies.
Les fotografies que l’organització consideri 
inadequades o que no compleixin les condi-
cions de les bases quedaran directament ex-
closes de la participació.
L’OMEC es reserva el dret d’ampliar o mo-
dificar aquestes bases i, fins i tot, d’anul·lar 
el concurs o deixar-lo sense efectes sempre 
que hi hagi una causa justificada. Les modifi-
cacions de les bases s’anunciaran al web de 
la Universitat. L’organització queda exempta 
de tota obligació o compensació als partici-
pants si, per causes de força major, impera-
tius legals o altres criteris d’organització, el 
concurs s’hagués d’anul·lar o suspendre.



7. Terminis
El termini per poder enviar les fotografies és 
del 14 de gener al 31 de març del 2019 (amb-
dós dies inclosos).

8. Tramesa
Les fotografies s’hauran d’enviar físicament i 
en format digital.
Les imatges han de tenir un únic títol. Frases 
com “Sense títol” no seran admeses, ni tam-
poc els noms d’arxius fotogràfics.

Enviament de les imatges en format digital:
Cada candidat haurà d’enviar les seves foto-
grafies en un sol correu electrònic  a l’adreça: 
omec.info@gmail.com.

A l’assumpte caldrà posar: Concurs ‘La imat-
ge com a eina per a la cohesió social i la pro-
moció dels Drets Humans’.

En el text del correu hi haurà de constar la 
següent informació:
     1)  Per a cada fotografia: 
Nom de l’arxiu,  títol, lloc i data de realització.
     2)  Dades personals: 
- Nom i cognoms
- Ensenyament i curs
- DNI i NIA
- Telèfon
- Adreça postal i electrònica
    3) En el correu s’hi adjuntarà el fitxer de la 
fotografia en JPG.  

Enviament de les imatges impreses:
Les imatges impreses s’hauran de trametre 
en el format indicat a la Consergeria de la Fa-
cultat de Comunicació a l’atenció de l’Obser-
vatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC, 
UAB) dins d’un sobre amb el nom i cognoms, 
NIA de l’estudiant i el títol del concurs.

9. Premis
1r premi: Càmera Olympus TG-TRACKER + 
Subscripció de soci anual a la revista 5W + 
Pack Refugiados de 5W + diploma (valorat en 
295€)
2n premi: Càmera FUJI FINEPIX XP130 SKY + 
Subscripció de soci anual a la revista 5W + 
Pack Voces de 5W + diploma (valorat en 275€)
3r premi: Subscripció de soci anual a la revis-

ta 5W + Pack Voces de 5W + diploma (valorat 
en 80€)

10. Jurat
El jurat estarà format per:
- Un membre docent de l’àmbit de fotoperio-
disme de la UAB
- Un fotoperiodista professional
- Un representant d’una ONG de Drets Hu-
mans

11. Exposició de les fotografies i lliura-
ment de premis
L’exposició de les fotografies seleccionades 
pel jurat seran exposades a la Facultat de 
Ciències de la Comunicació durant els mesos 
de maig a juny de 2019.
S’anunciaran les fotografies premiades a la 
pàgina de l’Observatori Mediterrani de la Co-
municació (OMEC) el 29 d’abril del 2019.
 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
La decisió del jurat serà inapel·lable.
Si l’organització considera que un participant 
ha infringit les regles aquí publicades, es re-
serva el dret d’eliminar la participació en el 
concurs, així com les acceptacions i premis 
que haguessin tingut lloc.
L’organització es reserva el dret de resoldre 
els casos no previstos en aquestes bases.
Tots els participants, solament pel fet de 
ser-ho, estan automàticament d’acord amb 
aquestes bases.
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