
I CONCURS DE FOTOGRAFIA. 

“La soledat no desitjada és una realitat, evitem que siga un problema. Entre
totes i tots”

Fruit del procés participatiu per als pressupostos 2020, va ser aprovada la iniciativa
ciutadana de realitzar una campanya sobre “la soledat no desitjada” en les persones
majors. Amb la finalitat d’afavorir la visibilitat, la reflexió i el debat social sobre aquesta
realitat,  l’Ajuntament  promou  aquest  I  Concurs  de  Fotografia, com  a  vehicle  que
canalitze  sentiments,  pensaments,  propostes,  reflexions  sobre  la  soledat  en  les
persones majors, a través de la imatge fotogràfica. 

Aquest concurs es regirà per les BASES següents:

Emmarcat dins de la Campanya de sensibilització sobre la soledat no desitjada en
les persones majors,  l’Ajuntament  d’Alcoi,  a  través de la  Regidoria  de Persones
Majors convoca el I Concurs de Fotografia amb el lema:  “La soledat no desitjada és
una realitat, evitem que siga un problema. Entre totes i tots”.

Tema 

Les  fotografies  faran  referència  a  contextos  de  vida  de  les  persones  majors,  i
significaran  aquells  moments  personals,  d’activitat,  de  relació  social,  etc.,  que  a
l’autor/a li suggerisca el tema i la finalitat de la campanya.

Participants

Podran participar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Alcoi que ho
desitgen i  que presenten imatges pròpies,  originals  i  inèdites,  que no hagen sigut
publicades ni estiguen pendents de publicació,  no hagen sigut  premiades en altres
concursos ni estiguen subjectes a drets que posseïsquen tercers. S’exclouen com a
participants  els  membres  del  jurat  i  les  persones  organitzadores  i  col·laboradores
directes d’aquest concurs. 

Obres

Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies en format digital, encara
que un mateix  autor només podrà rebre un premi.  Les imatges hauran de reflectir
clarament el tema i la finalitat proposats. Es valorarà l’originalitat el contingut semàntic
i estètic d’aquestes. 

Terminis

El termini de presentació serà des del 26 d’octubre fins al 23 de novembre de 2020. 

Qualsevol fotografia rebuda després d’eixa data no serà tinguda en compte.

La decisió del Jurat es comunicarà durant la primera setmana de desembre de 2020.
Dels premis se n’haurà de gaudir en els 7 dies següents al seu coneixement.



Presentació i enviament

S’admetran  fotografies  captades  amb qualsevol  tècnica  fotogràfica,  encara  que  es
presentaran en format electrònic, i s’hauran d’enviar com a fitxers adjunts a l’adreça
de correu electrònic: ajuntament-majors@alcoi.org. 

En  l’assumpte  del  missatge  s’inclourà  el  text  “CONCURS  DE  FOTOGRAFIA-
SOLEDAT.MAJORS” 

En el cos del missatge haurà de figurar:

- Títol i descripció breu de cada fotografia, amb un màxim de 30 caràcters per foto.

- Data de naixement de l’autor/a.

En el missatge s’haurà d’adjuntar:

a) Un arxiu (fins a un màxim de tres) per cada fotografia presentada,  i  cada arxiu
s’haurà d’anomenar amb el títol d’aquesta.

b) Un arxiu específic que ha de contenir: 

- Nom complet de la persona que presenta les fotografies, edat, adreça, telèfon i DNI. 

- Títols de les fotografies presentades. 

En finalitzar eixes dades, s’afegirà en el mateix arxiu una declaració d’autoria en què
conste que les fotografies són originals, que no estan pendents de premi en cap altre
certamen i el seu caràcter inèdit.

És a dir, cada correu ha de contenir un arxiu per cada fotografia presentada (màxim 3),
a més d’un altre arxiu específic que haurà de contenir: dades personals, dades de
contacte de l’autor, títol de les fotografies i declaració d’autoria.

Format de les fotografies

En format JPG, de grandària 1500 x 1000 píxels i una resolució de 300 ppp.

Els participants hauran de guardar còpies electròniques de les fotografies aportades
en la resolució més gran possible.

Jurat

El jurat estarà format per tres persones relacionades amb el món fotogràfic, triat per
l’organització del concurs.

La seua decisió serà inapel·lable i podran declarar deserts els premis si el jurat ho
considera oportú.

La seua resolució es farà pública en el web de l’Ajuntament, així com en les seues
xarxes socials. 

mailto:ajuntament.majors@alcoi.org


Premis

S’atorgaran tres premis en total. Els premis consistiran en una quantitat de diners que
es destinaran a l’adquisició de material fotogràfic i/o material informàtic en qualsevol
dels comerços d’Alcoi següents:

Computer Store (Isabel la Catòlica, 29 B)

Infocoste el Romeral (C/ Castalla, 11)

Copialcoy (Carrer Xixona, 16)

Els premis consistiran en: 

1r Premi………. 350 euros en material fotogràfic i/o informàtic
2n Premi……… 225 euros en material fotogràfic i/o informàtic
3r Premi………. 100 euros en material fotogràfic i/o informàtic

Cessió de drets de les obres

Els  treballs  presentats  cedeixen  els  drets  d’explotació,  reproducció  i  comunicació
pública de l’obra premiada a l’Ajuntament d’Alcoi.  Es podrà realitzar una publicació
amb les fotografies més votades. Així mateix es reserva el dret de publicar qualsevol
de  les  fotografies  rebudes,  i  es  farà  menció  expressa  de  l’autor/a  d’aquesta.
L’Ajuntament no tornarà les fotografies no premiades. 

Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de les seues bases.

 Es poden consultar les bases completes en siguiente enlace 
https://www.alcoi.org/ca/areas/bienestar_social/c_concejalia_3edad/concursos.html, 
en Facebook Majors-Ajuntament d’Alcoi i en Instagram @majorsajuntamentdalcoi.

LA REGIDORA DE GENT GRAN

Carolina Ortiz Pineda 
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