
BASES DEL CONCURS 

PARTICIPANTS: 

El concurs està obert a tothom i la inscripció és gratuïta. 

TEMA: 

COMPARTIM L’ESPAI URBÀ AMB ALTRES ESPÈCIES.  

Els animals hauran de sortir realitzant qualsevol de les activitats quotidianes 

sempre d’una manera respectuosa amb l’espai urbà i la resta de les espècies 

que hi viuen. 

En el cas dels gossos, hauran de sortir amb la corretja i amb la seva xapa 

identificativa. Tot hi no ser obligatòria, l’associació sempre ha considerat que és 

molt important en cas de pèrdua de l’animal. La xapa sempre fa possible una 

tornada a casa més ràpida al no dependre del lector de microxip i dona més 

confiança i facilitat a la persona que el troba. Són la nostra responsabilitat i hem 

de mirar per ells. 

OBRES: 

Cada participant pot presentar la quantitat de fotografies que desitgi. Només 

s’admetrà tècnica digital. No s’admetran “collages”. Qualitat de màxima 

resolució possible. 

PRESENTACIÓ: 

Les fotografies han d’anar amb el títol, nom i cognoms, telèfon i correu 

electrònic de l’autor i el nom de la mascota si fos el cas. Es pot afegir un petit 

comentari sobre la fotografia de màxim dos línies. 

LLIURAMENT: 

Les fotografies s’hauran d’enviar amb format jpeg a elmusell@yahoo.es 

TERMINI: 

Les obres es podran lliurar fins al 31 d’Agost del 2018. 

JURAT: 

Estarà format per Cristina Guijarro (fotògrafa professional), Pilar Calvo 

(representant de l’entitat organitzadora) i Xavier Alejandre (representant de la 

Unitat de Dinamització Comunitària de la UAB). 
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Les fotografies finalistes, dos per cada mes de l’any, seran penjades al facebook 

de l’associació entre el 15 i el 30 de Setembre. Del 1 al 15 d’Octubre es 

realitzarà una votació popular i les 12 fotografies amb més “m’agrada” seran les 

guanyadores. 

PREMIS I REPARTIMENT: 

Les imatges representaran els 12 mesos de l'any del Calendari Solidari de 

l’Associació El Musell del 2019.  

Tots els guanyadors obtindran la seva fotografia impresa en paper fotogràfic 

mida 30 x 45 cm, una samarreta negra mida M ó L (a escollir pel guanyador/a) 

amb la campanya “LA SALUT MENTAL, visible i sense estigmes a la UAB” i una 

tassa sobre la “10a edició SUMA’T AL DEBAT DE LA UAB” cedides per la Unitat 

de Dinamització Comunitària de la UAB. 

El lliurament dels premis es realitzarà al Centre de Recursos per a Col·lectius de 

la UAB (Plaça Cívica), del 3 al 21 de Desembre del 2018, de 10 a 18 h, ambdós 

dies inclosos. 

Un cop passat aquest període, el premis que no hagin sigut recollits passaran a 

ser propietat de l’Associació. 

EXPOSICIONS: 

Les obres guanyadores seran exposades al Centre de Recursos per a Col·lectius de la 

UAB (Plaça Cívica), del 22 d’Octubre fins el 2 de Novembre del 2018.  

Posteriorment també seran exposades al Bar del Centre Cívic Matas i Ramis d’Horta 

(Barcelona), del 7 al 29 de Novembre del 2018.  

OBSERVACIONS: 

Les fotografies presentades al concurs podran ser utilitzades per l’Associació EL 

MUSELL en qualsevol de les seves futures activitats o campanyes. 

L’organització es reserva el dret de modificació de qualsevol punt, si fos 

necessari, per causes no previstes. 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes les condicions 

anteriorment citades. Per qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres a 

través del nostre correu electrònic elmusell@yahoo.es 


