
 

 

 

 

Concurs de Fotografia digital pel Calendari Promoció Salut 2020 

 Bases legals de participació  
 

Organitzadors:  

Col·legi Oficial de Metges de Girona. Grup de treball per la Promoció de la Salut. 

Col·legi de Farmacèutics de Girona. Grup de treball per la Promoció de la Salut. 

Col·legi de Psicologia de Girona. Grup de treball per la Promoció de la Salut. 

 

Introducció:  

El COFGi, el COMG i el COPC proposen l’elaboració d’un calendari per l’any 2020 sota el lema "Els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)", en el qual s’incorporaran fotografies 

relacionades amb qualsevol d'aquests objectius. 

 

Per a l’elecció de les fotografies que s’incorporin en el calendari, es durà a terme un concurs 

fotogràfic en el que s'escolliran la millor fotografia d'entre totes les presentades, que s'incorporarà 

com a imatge il·lustrativa de la portada del calendari 2020. L'autor de la fotografia guanyadora del 

concurs obtindrà el premi d'un val regal de 150€, en una botiga de productes ecològics i de 

proximitat. 

 

Temàtica de les fotografies presentades a concurs:  

Els participants al concurs presentaran fotografies relacionades amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, un seguit de reptes que volen ser una 

crida universal per acabar amb la pobresa, protegir al planeta i garantir pau i prosperitat per a tota 

la població. 

 

Participació:  

Poden participar al concurs tots els metges, farmacèutics i psicòlegs col·legiats així com els seus 

familiars directes. Els familiars directes, s’hauran d’identificar presentant-se com a familiar del 

col·legiat número xxx, segons correspongui. 

 

Normes de participació:  

� Cada autor podrà presentar fins a dos fotografies, que han de ser inèdites. Cadascuna de 

les fotografies haurà d'anar acompanyada d'una frase breu que expliqui perquè aquella 

imatge correspon a un objectiu de desenvolupament sostenible i a quin dels 17 objectius 

fa referència.  

� Les fotografies poden ser en color o en blanc i negre.  

� No s’admetran fotografies manipulades. 

� Les fotografies han de complir els següents requisits: format d’arxiu jpeg, mida aproximada 

14cm amplada i 12cm alçada, qualitat 300dpi.  

� Els autors cediran la propietat de les obres al col·legi professional respectiu.  

� En el cas que s’hi mostrin imatges de persones, aquestes firmaran el document de drets 

d’imatge que permeti l’aparició de la seva imatge en la publicació del calendari imprès. Així 

mateix, que permeti al col·legi (de metges , de farmacèutics i/o de psicòlegs) poder fer 

difusió de les imatges guanyadores en les xarxes socials pròpies . 

� La participació és gratuïta i voluntària.  

� L'elecció de les fotografies guanyadores es farà a votació, segons valoració del jurat 



Convocatòria. Dates:  
Obertura de convocatòria: 1 de juny 2019 

Termini de presentació d’obres:  de 1 de juny a 31 d’agost 2019 

 

Forma i lloc de lliurament d’obres:  

Les obres es poden presentar presencialment o per correu electrònic.  

 

a) Presencialment: Lliurament de forma presencial, en format CD o USB: 

- Col·legi Oficial de Metges de Girona. Carrer Albereda, 3-5, Girona. A l’atenció 

del Sr. Xavier Roca. Horari:  8.30h – 15.00h. 

- Col·legi de Farmacèutics de Girona. Carrer Ultònia, 13,2n, Girona. A l’atenció 

de Sílvia Cabarrocas. Horari de 8 a 15h. 

- Col·legi de Psicologia de Girona. Passatge Farinera Teixidor, 1, Girona. A 

l'atenció de Pilar Subirós. Horari de 9 a 13h i de 15 a 19h. 

Cal presentar el CD / USB en un sobre tancat on hi consti el títol de l’obra, el nom i 

cognoms de l’autor, el número de col·legiat, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon de 

contacte. S’ha d’incloure un text molt breu en format Word que expliqui a quin dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fa referència la imatge. 

  

b) Correu electrònic: Enviament en format jpeg a l’adreça: comg@comg.cat, 

cofgirona@cofgi.org  o copc.gi@copc.cat 
Cal indicar el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autor, el número de col·legiat l’adreça, 

el correu electrònic i el telèfon de contacte. S’ha d’incloure un text molt breu en format 

Word que expliqui a quin dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fa 

referència la imatge. 

 

Responsabilitats: L’organització vetllarà per la bona conservació dels originals però no es fa 

responsable de pèrdues i desperfectes. 

 

Premi: L'autor de la  fotografia guanyadora del concurs rebrà un premi consistent en un val-regal 

per un import de 150€, en una botiga de productes ecològics i de proximitat. 

 

Jurat:  

Estarà format per 8 persones: un fotògraf professional, un metge, un farmacèutic i un psicòleg 

jubilat, un membre de la Junta del COFGi, un membre de la Junta del COMG, un membre de la 

Junta del COPC i un professional de la comunicació. 

El jurat es reunirà la primera quinzena de setembre 2019 per escollir la fotografia guanyadora. Un 

cop escollida, es comunicarà al guanyador i es farà difusió de la fotografia guanyadora i del nom del 

seu autor a les webs i xarxes socials dels Col·legis organitzadors.  

 

Acte de proclamació i lliurament de premis:  

Tindrà lloc a les oficines del COMG, COFGi o COPC, en el decurs del mes de setembre 2019, segons 

agendes de les persones implicades.  

 

Acceptació:  

La participació al concurs assumeix l’acceptació íntegra de les bases generals i de cada modalitat 

així com el veredicte del Jurat corresponent. Les obres premiades podran ser reproduïdes en els 

mitjans que es consideri oportú. 

Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització. No es retornaran les obres 

presentades. 


