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I EDICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA: ELS DRETS HUMANS I LA FUNCIÓ SOCIAL 
DE L’ADVOCACIA  

 

Aquest Concurs de fotografia és organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana en el 
marc dels treballs de sensibilització de la Comissió de Defensa dels Drets Humans. 

 

BASES 

 

PARTICIPANTS: Poden concórrer a aquest concurs tots els fotògrafs, professionals o 
no, que ho desitgin, de qualsevol nacionalitat, amb l’únic requisit de ser residents a 
Catalunya i ser majors de 18 anys. 

TEMA: El tema i el títol del Concurs és “Els drets humans i la funció social de 
l’advocacia”. Amb aquest concurs el Consell de l’Advocacia Catalana  (CICAC) busca 
sensibilitzar a la societat en general sobre el paper de l’advocacia en l’àmbit de la 
defensa dels drets fonamentals de les persones. Les persones concursants, han de 
captar en un instant, en una imatge, en una fotografia, aquesta funció de defensa dels 
drets de les persones que porten a terme cada dia molts advocats i advocades. 

TÈCNICA, OBRES I FORMAT: La participació té caràcter individual. Cada autor/a 
podrà participar amb un màxim de 3 fotografies. Les obres han de ser originals i no 
poden haver estat premiades en altres certàmens. S’haurà d’acreditar l’autoria de les 
obres si així ho requereix el jurat. La tècnica i la forma d’abordar el tema seran lliures.  

Les fotografies adjuntaran una fitxa amb el Títol i les dades de la persona autora (nom, 
edat, professió, adreça del domicili, població, telèfon i adreça de correu electrònic), 
així com un petit text que contextualitzi l’obra. 

Els treballs s’hauran d’enviar en format paper i digital, es podran presentar en blanc y 
negre o en color. En cas que es presentin varies fotografies formant una sèrie o un 
conjunt, serà potestat del Jurat considerar-les a tots els efectes com una obra única o 
com fotografies independents. 

Requisits del format paper: dimensions: 20 x 30 cm. 

Requisits format digital: tots els arxius seran en format JPEG. L’arxiu haurà d’estar en 
alta resolució: el costat més gran de cada una de les imatges haurà de tenir com a 
mínim 30 cm (és a dir, 3543 píxels) i una resolució de 300 ppp. Es permetrà un retoc 
global de les fotografies, però no es podran afegir o eliminar elements que modifiquin 
la seva composició original. En cas de dubte o com a comprovació es podrà exigir 
l’arxiu original. 

ENVIAMENT: Les fotografies s’hauran d’enviar o entregar personalment en format 

paper i digital a la següent adreça: Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, Carrer Roger de Llúria 113, 3er/ 08037 Barcelona. 
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TERMINIS: el termini per presentar les obres serà el dia 15 de setembre de 2014 a les 
17:00 hores. 

JURAT: El jurat estarà format per 3 membres de la Comissió de Defensa dels Drets 

Humans del CICAC i 2 membres del Col·legi de Periodistes. El Jurat valorarà aquelles 
fotografies que millor s’ajustin a l’objectiu del certamen. El tema es pot plantejar des 
de qualsevol enfocament fotogràfic. Seran desqualificats aquells treballs que el jurat 
consideri que no es centren al tema i a l’esperit del concurs. 

El jurat decidirà les 3 obres guanyadores i la seva decisió serà inapel·lable. El resultat 
es comunicarà individualment a les persones premiades i es publicarà a la web del 
CICAC: www.cicac.cat a no més tardar del 31 d’octubre de 2014. 

PREMIS: S’estableixen 3 premis: 

PRIMER PREMI.-1.000 euros 

SEGON PREMI.-500 euros 

TERCER PREMI.-250 euros 

El premi es podrà declarar desert. 

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: el jurat del concurs podrà seleccionar les millors 
fotografies presentades al concurs per organitzar una exposició itinerant sobre la 
funció social de l’advocacia. Els autors/es de les fotografies es comprometen a cedir 
tots els drets de reproducció, distribució i comunicació de les imatges a favor del 
CICAC, el CICAC farà sempre constar en tots els casos el nom de la persona autora de 
la fotografia. Les obres seleccionades per a l’exposició passaran a ser propietat del 
CICAC 

DRETS: Les persones concursants accepten amb la seva participació al concurs les 
presents bases. La persona concursant manifesta i garanteix ser l’única titular de tots 
els drets d’autor de la fotografia  que presenta al concurs i es responsabilitza totalment 
de tota reclamació en quant als drets d’imatge. 

Les persones concursants es responsabilitzen que al enviar una fotografia, aquesta ha 
estat elaborada amb el consentiment de les persones que en ella apareixen.  

Per a qualsevol dubte sobre les presents bases contactar al departament de Drets 
Humans del CICAC al telèfon 934881553. 

http://www.cicac.cat/

