
 Bases del Premi Fotogràfic BES: 

 La humanitat de la cura 

 www.espaibes.cat 

 Quin és la intenció del concurs? 

 El  premi  de  fotografia  del  BES  2023  amb  el  lema   «La  humanitat  de  la  cura”  té 
 per  objectiu  visibilitzar  i  posar  la  mirada  en  la  importància  vital  de  la  cura  en  la 
 construcció  de  la  identitat  humana  en  qualsevol  dels  àmbits  en  el  que  es 
 desenvolupa:  íntim,  domèstic,  familiar,  laboral,  professional,  comunitari, 
 institucional, artístic, i d’altres. 

 L’ètica  de  la  cura  exigeix  que  ens  veiem  a  nosaltres  mateixes,  les  nostres 
 relacions  amb  els  altres  i  amb  la  naturalesa  en  general  des  d’una  perspectiva 
 nova. 
 (Victòria Camps, “Tiempo de cuidados”). 

 Qui pot participar-hi? 

 El  premi  és  gratuït  i  està  obert  a  totes  les  persones  de  més  de  12  anys.  Hi 
 haurà dues categories: 
 Modalitat A) entre 12 i 18 anys i 
 Modalitat B) de més de 18 anys. 
   
 Quines característiques han de tenir les fotografies?  

 Cada  participant  pot  presentar  dues  fotografies,  que  han  de  ser  obra  original  de 
 l'autor/a  i  han  de  tenir  caràcter  inèdit.  Els  autors/es  de  les  fotografies 
 seleccionades  hauran  d'aportar  una  declaració  signada  d'autoria.  Si  a  les 
 fotografies  hi  apareixen  persones  identificables,  caldrà  aportar  el  seu 
 consentiment  per  escrit,  d'acord  amb  el  model  que  es  facilitarà  demanant-lo  a 
 l’adreça comunicació@espaibes.cat. 
 S’accepta qualsevol tècnica, procediment o edició fotogràfica. 

http://www.espaibes.cat/


 Com s’han de presentar les fotografies?  
 Format  

 Les  fotografies  es  presentaran  en  format  jpg.  Aquelles  que  hagin  estat  fetes 
 des  d’un  mòbil  amb  el  major  tamany  possible  d’imatge  i  aquelles  realitzades 
 amb càmera fotogràfica amb una resolució de 70 a 100. 

 Tramesa  

 Les  fotografies  s’han  de  trametre  per  correu  electrònic  a  la  següent  adreça: 
 comunicacio@espaibes.cat  ,  així  com  l’autorització,  en  el  cas  que  s’hagi 
 d’enviar,  i  al  mateix  moment  que  s’envia  formulari  d'enviament  de  les 
 fotografies  , autenticant-se amb el DNI. 

   
 El   termini   de  presentació  de  fotografies  finalitza  el   26  de  març   de  2023,  a  les 
 12h del migdia. 

 Protecció de dades 
 Les  dades  personals  s’utilitzaran  exclusivament  per  qüestions  relacionades 
 amb  la  participació  al  concurs.  Participar  en  el  concurs  implica  l’acceptació 
 expressa  de  la  política  de  protecció  de  dades,  que  es  pot  consultar  en  el 
 següent enllaç:  política de privacitat i galetes 

 Les  dades  recollides  en  el  decurs  del  concurs  (dades  enviades  per  correu 
 electrònic,  imatges  dels  participants  i  guanyadors)  s’incorporaran  al  fitxer  de 
 dades  de  Barcelona  Espai  de  Supervisió  S.L.  i  s’utilitzaran  exclusivament  per  a 
 la  gestió  de  la  inscripció,  participació  i  difusió  Concurs  de  Fotografia  BES,  així 
 com  per  contactar  amb  les  persones  guanyadores  per  lliurar-los  el  premi 
 d’acord  a  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter 
 Personal  (LOPD)  i  al  Reglament  General  de  Protecció  de  Dades  (Reglament 
 (UE) 2016/679). 

 Totes  les  fotografies  participants  al  premi  podran  ser  utilitzades  en  accions  de 
 comunicació  comercial  i  de  divulgació  de  Barcelona  Espai  de  Supervisió  SL., 
 com per exemple al Butlletí del BES. 

 En  el  cas  de  fotografies  en  què  apareguin  persones  amb  detall,  la  captació  de 
 la  imatge  caldrà  haver-la  realitzat  amb  el  seu  consentiment  i,  en  el  cas  que  es 
 tracti  d’imatges  de  menors,  amb  la  corresponent  autorització  per  part  d’un  tutor 
 legal. 
 Els/les  autors/es  de  les  fotografies  es  responsabilitzaran  de  la  no  existència  de 
 drets de tercers i de la possible reclamació per drets d’imatge. 

mailto:comunicacio@espaibes.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScshSKQptFB-r4R-nMQFVRvVuu3SrCH2n0lAnj92gPVIggJsQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScshSKQptFB-r4R-nMQFVRvVuu3SrCH2n0lAnj92gPVIggJsQ/viewform
https://espaibes.cat/politica-de-privacitat-i-galetes


 Com se seleccionaran les fotografies guanyadores? 

 Selecció de fotografies  

 El jurat de selecció estarà format per: 

 *Un fotògraf professional: Oriol Segon. 
 *Un  menor  vinculat  al  BES:  Júlia  Grau  Rivera  de  l’Institut  Torre  del  Palau  de 
 Terrassa. 
 *Una professional vinculada a l’àmbit de l’educació: Isabel Nadal. 
 *Una professional vinculada a l’àmbit social: Claudia Frontino. 
 *Una professional vinculada a l’àmbit de la salut: Júlia Molins. 
 *Una  persona  de  l’equip  del  BES  que  actuarà  com  a  president/a:  Xavier 
 Gimeno. 
 *Una  persona  delegada  per  l’equip  BES  que  actuarà  com  a  secretària  amb  veu 
 i sense vot: Marina Sonadellas. 

 Aquest  jurat  farà  una  selecció  d’un  màxim  de  6  propostes  finalistes  en  cada 
 categoria.  Aquestes  es  publicaran  el   23  d’abril  de  2023  .  El  jurat  podrà  declarar 
 desert el concurs.  

 Votació final dels premis del jurat 
 La  fotografia  guanyadora  es  decidirà  per  votació  del  jurat,  entre  les  sis 
 propostes finalistes.  
   
 Votació popular 
 A  part  dels  premis  del  jurat  es  donarà  també  un  “Premi  del  públic”  a  una  de  les 
 fotografies  presentades  en  cada  una  de  les  modalitats  a  partir  d’una  votació 
 oberta  a  través  d’un  sistema  virtual  que  s’anunciarà  un  cop  tancant  el  termini 
 de presentació  . 

 Les   votacions   es duran a terme entre el 24 d’abril  i el 2 de maig de 2023. 
   
 Les   fotografies  guanyadores   es  faran  públiques  durant  el  mes  de  maig  de 
 2023 en un esdeveniment a l’Espai BES. 

   



 Quins premis hi haurà? 

 ●  Les fotografies  guanyadores   formaran  part  de  la  biblioteca  d’imatges 
 corporatives del BES. 

 ●  La  persona  menor  d’edat  autora  de  la  fotografia  guanyadora  de  la 
 modalitat “A” serà premiada amb: 

 -  La  participació  en  un  taller  d’iniciació  a  la  fotografia  que  ofereix 
 Can Basté durant la tardor del 2023. 

 ●  La  persona  major  d’edat  autora  de  la  fotografia  guanyadora  de  la 
 modalitat “B” serà premiada amb: 

 -  La  participació  a  una  de  les  activitats  de  formació  de  llarga  durada 
 del BES durant la temporada 2023/2024. 

 -  La  participació  en  un  taller  de  fotografia  que  ofereix  el  Pati 
 Llimona durant la tardor del 2023. 

 ●  Les  fotografies  finalistes  i  les  fotografies  premiades  seran  impreses  a 
 VisualKorner  i  exposades  a  l’espai  cultural  de  la  llibreria  Documenta  a 
 partir de la data que es resolgui el premi. 

 Difusió de les fotografies 
 Les   fotografies  guanyadores     formaran  part  de  la  biblioteca  d’imatges 
 corporatives  del  BES  tant  en  suport  digital  com  imprès,  i  se’n  farà  difusió  amb  la 
 fent menció del nom dels/de les seus/seves autors/es. 

 Els  i  les  autores  de  les  fotografies  mantindran  la  possessió  dels  drets  d’autor  i 
 les  podran  destinar  a  altres  usos  també  de  carácter  no  comercial.  El  BES  podrà 
 realitzar  la  difusió  i  reproducció  de  les  obres  presentades  per  a  l’edició  de 
 material  divulgatiu  de  la  seva  marca  comercial  en  qualsevol  format,  de  manera 
 indefinida i sempre citant l’autoria de les obres. 

 Si  es  creu  convenient,  es  demanarà  l’enviament  de  les  fotografies  amb  una 
 resolució superior o original. 

 Les  persones  guanyadores  podran  renunciar  al  premi,  però  en  cap  cas  es 
 podrà  fer  un  bescanvi  monetari  dels  premis  o  ser  objecte  de  qualsevol  alteració 
 o compensació a petició de la persona guanyadora. 
 La  participació  en  aquest  premi  comporta  l’acceptació  total  d’aquestes  bases  i 
 del dictamen del jurat. 
 El jurat resoldrà qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. 



 Entitats i empreses col.laboradores: 

 https://www.documenta-bcn.com/ 

 https://patillimona.net/ 

 https://www.canbaste.com/ 

 https://visualkorner.com/ 
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