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Setmana de la DONA 2020 

 2019 Albalat dels Sorells-Regidoria de S.Socials i Igualtat 

 

BASES 

5º CONCURS FOTOGRÀFIC  

AMB EL MÒBIL 

 “MIRADES DE DONA" 

 ENVIA LA TEVA FOTO  
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5º CONCURS FOTOGRÀFIC AMB EL MÒBIL 

“MIRADES DE DONA" ENVIA LA TEVA FOTO 

Anunci:  

La Regidoria de Igualtat i Serveis Socials de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, 

Yolanda Sánchez Herrero, ha convocat el 5º concurs fotogràfic amb el móvil 

“MIRADES DE DONA”, en el marc de la celebració de la SETMANA DE LA DONA, 

del 2 al 8 de març de 2020. 

 

L’objectiu és, a través de les fotografies, mostrar la realitat de les dones i 

visivilitzar-les. Fins el pròxim 24 de febrer està obert el termini per a la 

presentació de les fotografies que deuran realitzar i fer visible el paper femení, 

promocionant la imatge de la dona del segle XXI. 

 

La temàtica del concurs versarà sobre el paper de les dones en qualsevol àmbit 

social (cultural, educatiu, familiar, professional, artístic, acadèmic, etc.) 

 

El concurs està dirigit a persones majors de 14 anys, homes o dones d’Albalat 

dels Sorells que deuran presentar imatges pròpies, originals i inèdites; serà 

necessari comptar amb les autoritzacions de publicació de les imatges pertinents, 

especialment en el cas de persones menors d’edat. 

 

Les imatges deuran remetre’s per correu electrònic del 3 al 24 de febrer de 

2020 a la direcció de correu electrònic administrativa@albalatdelssorells.net.  

 

Una vegada enviada la imatge, se enviarà  un correu de resposta per a certificar 

la presentació de la imatge, consignant:  

• TÍTOL DE LA FOTOGRAFIA 

• DATA DE NAIXEMENT 

• NOM I COGNOMS 

• DIRECCIÓ ACTUAL 

• TELÈFON DE LA AUTORA O AUTOR 
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El dia 6 de març s’anunciarà quina ha sigut la fotografia guanyadora. La més 

votada rebrà com a premi 100 euros. 

 

Bases: 

Els objectius del concurs sòn: 

 

• Realitzar i visibilitzar el paper de la dona, per la qual cosa les fotografies 

han de projectar imatges que deuran realçar i fer visible el paper femení, 

promocionant la imatge de la dona del segle XXI. Aquest any, la temàtica 

del concurs versarà sobre el paper de les dones en qualsevol àmbit social 

(familiar, professional, cultural, educatiu, artístic, acadèmic, etc) 

• Sensibilitzar sobre la igualtat entre dones i homes.  

 

Participants:  

• El concurs és d’àmbit municipal i està dirigit a homes i dones a partir dels 

14 anys d’edat. Podran participar totes i tots que presenten imatges 

pròpies, originals i inèdites, que no hagen sigut publicades ni estén 

pendents de publicació, no haja sigut publicades ni estiguen pendents de 

publicació, no hagen sigut premiades en altres concurs, ni estiguen 

subjectes a drets que sustenten tercers. 

 

Inscripcions:  

• La inscripció es gratuïta.  

• El enviament de les fotografies es considerarà la inscripció. 

• El/la participant per a poder concursar podrà enviar fins un màxim de 2 

fotografies per e-mail a administrativa@albalatdelssorells.net des del 3 

fins al 24 de febrer a les 23:59h. 

• En virtud de l’enviament de les fotografies, la persona participant certifica 

que és la persona autora de les fotografies presentades a concurs i que 

totes ells són obres pròpies, originals i inèdites. 

 

 

mailto:administrativa@albalatdelssorells.net
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Requisits: 

• Els arxius de les fotografies deuran tindre els següents requisits: 

✓ Qualitat alta resolució 

✓ Format de l’arxiu: pdf o jpg  

✓ L’arxiu deu anar identificat amb noms i cognoms de la persona 

participant, títol de la foto i telèfon. En els e-mails privats deuen 

d’incloure: DNI i telèfon de contacte. 

 

El departament de Serveis Socials es reserva el dret de descartar i excloure del 

concurs de fotografies presentades en els següents casos: 

 

✓ Quan les fotografies no aporten la informació necessària per a la 

inscripció. 

✓ Quan les fotografies no reuneixen les qualitats tècniques requerides.  

✓ Quan les fotografies pogueren resultar de mal gust o ofensives pel 

seu contingut. 

  

Procediment de selecció de les i els guanyadors: 

• Totes les imatges rebudes es publicaran al Facebook del departament de 

Serveis Socials d’Albalat dels Sorells AlbalatActiva Regidoria de Serveis 

Socials on es conformarà la exposició virtual “MIRADES DE DONA”, la 

exposició també estarà físicament disponible al Hall del Centre Cívic i Social. 

El 26 de FEBRER s’obrirà un termini per a votar fins el 4 de MARÇ 

inclòs. Es podrà votar via Facebook donant “Me gusta” a la imatge 

corresponent o de manera presencial en Serveis Socials en una 

bústia situada en el departament d’Administració (1º planta). Sols 

es podrà votar una imatge i per una de les dos vies (telemàtica o 

presencial).  

• L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells a través de la Regidoria d’Igualtat i 

Serveis Socials es posarà en contacte amb la persona guanyadora per a 

informar-li que la seva fotografia és la premiada. 
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Premi:  

✓ Guanyador/a: 100 euros. 

 

Propietat intel·lectual i drets d’imatge  

La participació en el concurs implica la cessió gratuïta a l’Ajuntament d’Albalat 

dels Sorells de quants drets de propietat intel·lectual transmissibles recaiguen 

sobre la fotografia remesa a l’organitzador. 

 

Calendari: 

• Data de presentació de les fotografies: des del 3 al 24 de febrer en 

administrativa@albalatdelssorells.net 

• Data de votacions: des del 26 de febrer al 4 de març (ambos 

inclosos) 

• Data de selecció de la persona guanyadora: 6 de març 

• Exposició física: Hall del Centre Cívic i Social des del 27 de febrer al 

25 de març 

 


