
	

	

 
 
Bases	del	concurs	de	fotografia	per	als	associats	a	l’ACPC	

Tema:	40	anys	de	Premsa	Comarcal;	40	anys	fent	país	

Objectiu:	Reflectir	en	les	 imatges	participants	 l’evolució	de	la	societat	a	través	dels	ulls	de	la	
premsa	comarcal	des	del	1981	fins	a	l’actualitat.	
	
Participants:	Hi	poden	participar	mitjans	associats	a	l’Associació	Catalana	de	Premsa	Comarcal	
o	persona	fotògrafa	a	tall	individual,	però	en	aquest	cas	cal	que	s’especifiqui	que	és	treballador	
o	col·laborador	d’un	mitjà	associat	a	 l’ACPC.	
Cada	mitjà	podrà	presentar	un	màxim	de	tres	candidatures	de	fotògrafs	associats	a	més	de	la	
que	pugui	presentar	com	a	mitjà.	
	
Els	 projectes	 que	 es	 presentin	 no	 poden	 haver	 estat	 premiats	 en	 cap	 altre	 premi,	 concurs,	
certamen	o	convocatòria	similar.	
	
Presentació:	
Cada	participant	podrà	presentar	una	col·lecció	que	inclogui	un	màxim	de	deu	fotografies	que	
identifiquin	alguns	esdeveniments	importants	del	municipi/territori	de	la	publicació	en	aquest	
període.	
Cada	 fotografia	haurà	de	 tenir	 un	 títol	 que	expliqui	 el	 que	 representa	 i	 si	 s’escau	 la	data	 en	
què	es	va	prendre.	
Cada	col·lecció	haurà	d’anar	informada	amb	un	text	que	expliqui	el	conjunt	de	les	fotografies	
que	es	presenten	(entre	200	i	600	paraules).	
Les	 imatges	 que	 acompanyin	 la	 sol·licitud,	 lliurades	 en	 format	 digital,	 poden	 ser	 realitzades	
amb	 total	 llibertat	 de	 procediments,	 sempre	 que	 siguin	 íntegrament	 fotogràfics.	 No	
s’acceptaran	obres	realitzades	amb	tècniques	no	fotogràfiques.	Cal	lliurar-ne	dues	versions:	en	
fitxers	 de	 format	 TIFF	 amb	 resolució	 de	 2.400	 x	 3.800	 píxels	 per	 polzada	 (sempre	 2.400	 al	
costat	més	curt)	i	en	fitxers	en	format	JPG	amb	baixa	resolució	de	241	x	350	ppp	(sempre	240	
al	 costat	 més	 curt).	 Si	 les	 proporcions	 de	 la	 imatge	 són	 diferents	 de	 les	 indicades,	 caldrà	
mantenir	el	nombre	de	píxels	que	s’especifica	per	al	costat	més	curt	de	la	fotografia.	
La	 presentació	 de	 les	 imatges	 es	 farà	 per	 WeTransfer	 o	 similar	 a	 l’ACPC	
premis@premsacomarcal.cat	 amb	 un	 document	 Word	 o	 PDF	 que	 inclogui	 les	 següents	
informacions:	
	
Nom	del	mitjà:	
(si	s’escau)	Nom	del/de	la	fotògraf/a:	
Adreça	física:	Carrer,	població,	CP...	
Correu	electrònic:	
Telèfon	de	contacte:	
Títol	del	projecte:	
Text	explicatiu:	
Signatura	del/de	la	participant	i	conformitat	de	la	direcció	del	mitjà,	si	s’escau.	
	
Jurat:	
El	jurat	estarà	format	per	un	mínim	de	tres	persones	que	representaran	l’ACPC,	el	col·lectiu	de	
fotògrafs	de	Catalunya	i	el	Col·legi	de	Periodistes	de	Catalunya.	



	

	

	
La	decisió	del	jurat	serà	inapel·lable.	
	
Calendari:	
Admissió	d’imatges:	des	de	la	publicació	de	les	bases	i	fins	al	31	de	desembre	de	2021	
Veredicte	del	jurat:	Gener	2022	
El	veredicte	del	jurat	que	serà	inapel·lable	es	farà	públic	en	el	decurs	de	l’acte	central	dels	40	
anys	de	l’Associació	Catalana	de	Premsa	Comarcal	el	segon	trimestre	de	2022.	
	
Premis:	
S’atorgaran	tres	premis	a	les	que	el	jurat	consideri	les	tres	millors	col·leccions:	
1r	premi:	Trofeu	i	val	per	adquirir	productes	fotogràfics	per	un	valor	de	1.000	€	
2n	premi:	Trofeu	i	val	per	adquirir	productes	fotogràfics	per	un	valor	de	500	€	
3r	premi:	Trofeu	i	val	per	adquirir	productes	fotogràfics	per	un	valor	de	250	€	
Si	el	jurat	ho	valora	així,	es	podrà	declarar	desert	algun	dels	premis	
	
Difusió:	
Si	 l’ACPC	 ho	 considera	 pertinent,	 el	 material	 presentat	 al	 concurs	 es	 destinarà	 al	 muntatge	
d’una	 exposició	 dels	 40	 anys	 de	 la	 Premsa	 Comarcal	 que	 podrà	 incloure,	 a	 més	 de	 les	
guanyadores	la	totalitat	o	part	de	les	obres	presentades.	Aquesta	exposició	serà	itinerant	per	
diferents	indrets	de	Catalunya	quan	la	situació	sanitària	en	permeti	la	seva	difusió.	
	
Cessió	de	drets:	
La	presentació	a	aquest	concurs	fotogràfic	no	suposa	la	cessió	a	l’organització	de	cap	dret	
d’autor.	Tot	i	així,	sí	que	s’autoritza	a	l’ACPC	la	utilització	de	les	fotografies	per	a	la	promoció	
del	concurs	i	les	activitats	de	difusió	dels	40	anys	de	premsa	comarcal,	inclosa	una	exposició	
itinerant	i/o	una	de	virtual.	
	En	qualsevol	cas,	sigui	quina	sigui	la	forma	d’utilització,	es	garantirà	la	identificació	del	
fotògraf	o	fotògrafa	i	del	mitjà	com	a	autor/a	o	realitzador/a	o	propietari	de	les	imatges.	
	L’ACPC	no	pot	autoritzar	usos	de	caràcter	comercial	i,	per	tant,	les	sol·licituds	que	rebi	en	
aquest	sentit	s’han	de	traslladar	a	la	persona/publicació	seleccionada.	
	D’altra	banda,	un	cop	finalitzada	la	mostra	itinerant,	les	imatges	reproduïdes	i	exhibides	a	
l’exposició,	així	com	tot	el	material	de	suport	—marcs	i	vidres—	restaran	en	de	l’ACPC,	però	els	
drets	seguiran	en	mans	dels	seus	autors.		
Els	participants	en	el	concurs	faculten	expressament	l’ACPC	perquè	autoritzi	la	consulta	pública	
de	les	imatges	des	del	lloc	web,	i	perquè	autoritzi	els	usos	esmentats	en	el	pacte	anterior.	No	
obstant	això,	l’ACPC	no	pot	autoritzar	usos	de	caràcter	comercial	i,	per	tant,	les	sol·licituds	que	
rebi	en	aquest	sentit	s’han	de	traslladar	a	la	persona/publicació	seleccionada.	
Un	 cop	 finalitzada	 la	mostra	 itinerant,	 les	 imatges	 reproduïdes	 i	 exhibides	 a	 l’exposició,	 així	
com	tot	el	material	de	suport	—marcs	i	vidres—	restaran	en	poder	de	l’ACPC.	
	
Informació	sobre	protecció	de	dades:	

RESPONSABLE:	ASSOCIACIO	 CATALANA	 DE	 PREMSA	 COMARCAL	 (G58010315),	 Carrer	 de	
l’Hospital,	110,	08001	Barcelona,	premis@premsacomarcal.cat.	

FINALITAT:	Gestionar	el	concurs,	notificació	del	premi	en	cas	de	ser	guanyador	i	lliurament,	si	
escau,	dels	productes/serveis	objecte	del	sorteig.	Ús	i	publicació	de	la	seva	imatge	(fotogràfica)	



	

	

	
i	dades	(nom	i	cognoms)	en	la	pàgina	web	i	xarxes	socials	de	l’entitat	en	cas	de	ser	guanyador,	
per	a	promocionar	l’organització.	

LEGITIMACIÓ:	Consentiment	de	l’interessat	al	participar	voluntàriament	en	el	concurs.	

CESSIONS:	No	es	cedeixen	dades	a	tercers,	excepte	cessions	legalment	previstes,	si	escau.	

CONSERVACIÓ:	Mentre	duri	el	 concurs	 i,	 finalitzat	aquest,	durant	el	 temps	previst	 legalment	
per	atendre	eventuals	responsabilitats.	Les	imatges	i	dades,	mentre	estiguin	publicades	en	els	
mitjans	indicats	i	serveixi	a	la	finalitat	de	promoció.	

DRETS:	 Pot	 retirar	 el	 seu	 consentiment	 en	 qualsevol	 moment,	 així	 com	 exercir	 el	 seu	 dret	
d'accés,	 rectificació,	 supressió,	 portabilitat,	 limitació	 i	 oposició	 dirigint-se	 a	 les	 dades	 del	
responsable.	 En	 cas	 de	 divergències,	 pot	 presentar	 una	 reclamació	 davant	 l'Agència	 de	
Protecció	de	Dades	(www.aepd.es).	

	

Si	no	desitja	que	es	publiquin	les	seves	dades	i	imatge	en	cas	de	ser	guanyador,	comuniqui-ho	
al	responsable.	
	
	
Amb	la	col·laboració	de	

	


