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BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS “FOTOGRAFIA SOLIDÀRIA” 
 

1. Descripció i fonament 
 
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació ha proposat donar continuïtat al 
Concurs de Fotografia Solidària per tal que la fotografia premiada es pugui utilitzar en 
la difusió d’activitats de la Unitat de Cooperació als diferents actors de la cooperació 
gironina.  
 
Les fotografies presentades serviran com a documentació gràfica (impresos i 
publicacions, web municipal, etc.) de l’Ajuntament de Girona. 
 
 

2. Objectius 
 

Sensibilitzar a la ciutadania mitjançant la creació d’un fons documental amb fotos de 
bona qualitat sobre temàtiques relacionades amb les activitats de la Unitat de 
Cooperació (Cicle de Cinema Solidari, xerrades, exposicions, etc.) 
 
 

3. Tema 
 

El tema de la fotografia haurà d’estar lligat a la sensibilització per al desenvolupament. 
Els temes es concretaran cada any en funció de les prioritats temàtiques de la Unitat 
de Cooperació en la convocatòria, però en línies generals inclouran els següents 
eixos: 

 
- Desigualtats  nord-sud. 
- Interculturalitat. 
- Condicions de vida en els països empobrits.  
- Paper de la dona en els països empobrits. 

 
 

4. Difusió 
 

Es farà difusió del concurs a través de: 
 
- La web de l’Ajuntament de Girona. 
- La guia d’activitats que edita l’Ajuntament durant el mes de desembre. 
- Els diversos mitjans de comunicació. 
- A través de la Coordinadora d’ONG’s Solidàries. 



 
 

5. Participants 
 

Hi podran participar totes les persones majors de 18 anys, i podran presentar un 
màxim de 3 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 

 
Les fotografies presentades poden ser en color o en blanc i negre i s’hauran de 
presentar en format digital i en format “jpg”.  
 
Les fotografies hauran de tenir una resolució d’entre 3 i 6 Mpx. i preferiblement d’una 
dimensió de 876 x 833 píxels  
 
 
8.  Termini de presentació 

 
El termini per a la presentació de les fotografies serà de vint dies a partir de l’endemà 
de la publicació de la convocatòria del Concurs de Fotografia Solidària en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona.  
 
9. Lloc de presentació 

 
Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, 
així com la fotografia en format digital i la documentació que s’indica en aquestes 
bases en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre 
procediment reconegut per la llei.  
 
Per poder participar del concurs és obligat les següents dades: 
 

- Nom i cognoms de l’autor/a de la fotografia 
- NIF 
- Telèfon de contacte 
- Adreça postal 
- Lloc i data on es va realitzar la fotografia 
- Una breu explicació del que representa la fotografia (2 o 3 línies).  

 
 
10. Jurat 
 
El jurat del concurs estarà format pel tècnic municipal de Cooperació, que actuarà com 
a secretari, la responsable de Coordinació i Premsa de la Coordinadora d’ONGs 
Solidàries, un fotògraf professional i un membre del Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació. 
 
 
11. Criteris d’avaluació i selecció 

 



 
 

Les fotografies presentades seran avaluades segons els següents criteris: 
 

- Adequació de la fotografia a la temàtica del concurs. 
- Qualitat artística de la fotografia . 
- Originalitat i impacte visual de la fotografia. 
- Dificultat i qualitat tècnica de la fotografia. 

 
 
12. Premi 
 
Es determinarà a la convocatòria. 
 

  
13. Exposició 
 
De les fotografies rebudes se’n farà una selecció amb l’objectiu d’exposar-les a 
diferents espais de la ciutat de Girona. 
 
Si s’escau, les fotografies podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Girona per 
acompanyar els diferents actes de sensibilització que s’emprenguin. 
 
 
14. Publicitat del Concurs 

 
Pel fet de presentar-se al concurs, l’autor/a cedeix a l’Ajuntament els drets per a usos 
culturals i  institucionals de les fotografies presentades. 
 
L’explotació comercial de les fotografies queda reservada exclusivament a l’autor.  
 
 
 


