
 
 
 

 

I CONCURS DE FOTOGRAFIA SOBRE ELS DRETS HUMANS DE MAÓ 

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

La Regidoria de Participació Ciutadana, Igualtat i Cooperació de l’Ajuntament de Maó organitza el I 
Concurs de Fotografia sobre els Drets Humans, amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans 
corresponent a l’any 2022. Aquesta efemèride del 10 de desembre commemora el dia en què 
l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar, el 1948, la Declaració Universal dels Drets 
Humans. 

Aquesta Declaració, juntament amb el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, i el 
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, constitueixen la Carta Internacional de Drets Humans, en 
la qual s’inclouen els drets i llibertats que tota persona ha de tenir garantits.  

La no-discriminació és un dels seus principis transversals. Alguns dels col·lectius més discriminats en 
la vulneració dels seus drets i llibertats són: les dones, les persones membres de la comunitat LGTBI, 
les persones amb diversitat funcional, comunitats indígenes, persones grans, estrangeres i migrants, i 
les minories ètniques o religioses, entre d’altres.  

Per poder garantir la dignitat humana, la justícia i la pau, és imprescindible conèixer i respectar aquests 
drets i llibertats. Aquest concurs pretén fomentar-ne el coneixement. Mitjançant la fotografia, les 
persones participants poden denunciar desigualtats i injustícies, cercar la cohesió social i el diàleg 
intercultural, o bé compartir amb la resta de la ciutadania les seves oportunes reflexions sobre els 
desafiaments socials que cal afrontar de forma global i conjunta. 

2. PARTICIPACIÓ  

Hi pot participar qualsevol persona que resideixi a Maó. En cas de ser menor d’edat, poden participar-
hi aquelles persones que adjuntin en la seva tramesa l’autorització signada per algun dels progenitors 
o pel tutor/a o representant legal (annex 2).  

La participació serà individual. Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per persona. Per poder 
participar al concurs s’haurà d’emplenar el formulari de participació (annex 1).  

El concurs és gratuït, de manera que per participar-hi no serà necessària la compra de cap producte, 
ni el pagament de cap quota o quantitat addicional per a l’obtenció dels premis que contempla. 

3. TEMÀTICA  

El tema de la fotografia haurà d’estar relacionat amb algun dels drets humans i s’haurà d’indicar a 
quin dret o drets humans fa referència cada una de les fotografies presentades. En els següents 
enllaços es pot consultar el llistat: 

• La Declaració Universal dels Drets Humans (web oficial de les Nacions Unides, en castellà) 

• Carta Internacional dels Drets Humans (web oficial de les Nacions Unides, en castellà) 

• Llista resumida i en llenguatge senzill de la Declaració Universal dels Drets Humans (Amnistia 
Internacional, en català) 

4. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES 

Podran ser en color o en blanc i negre. Les imatges hauran de ser necessàriament originals. No han 
d'anar signades, per poder assegurar l'anonimat de la persona participant davant el jurat. 

https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/declaracio-universal-dels-drets-humans
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/es/what-are-human-rights/international-bill-human-rights
https://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-dudh-senzilla.htm


 
 
 

 

Les obres hauran de ser inèdites i no es poden haver presentat amb anterioritat a cap altre concurs o 
haver estat publicades a cap altra plataforma. 

Les persones participants no han de presentar imatges que puguin infringir els drets d’imatge i/o 
d’autoria de qualsevol altra persona. La participació en el concurs comporta el reconeixement de 
posseir els drets de les imatges. 

5. FORMAT 

Les fotografies s’hauran de presentar en un format digital JPG. 

És recomanable disposar d’una versió en alta qualitat de la fotografia presentada, en cas de ser 
seleccionada com a finalista o premiada i arribar a formar part d’una exposició. 

6. TERMINIS 

El termini establert per poder remetre les fotografies inicia el dia de la publicació de les presents bases 
fins el 18 de novembre de 2022 (inclusivament). 

7. TRAMESA DE LES FOTOGRAFIES 

Les  fotografies, junt amb els annexos, s’han d’enviar per instància genèrica a través de carpeta 
ciutadana indicant el nom del concurs.  

També poden presentar-se personalment, amb les fotografies en format digital (CD o llapis de 
memòria usb, els quals no es retornaran) i amb els annexes degudament emplenats, a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) o a l’oficina del Principal de Guàrdia. 

8. JURAT 

Estarà constituït per: 

1) Presidència: La regidora de Participació Ciutadana, Igualtat i Cooperació 

2) Vocals:  

• Una persona membre d’una entitat sense ànim de lucre, que formi part de l’àmbit de la 
cooperació per al desenvolupament  

• Una persona representant d’una ONG de drets humans  

• Un/a professional del món de la fotografia 

3) Secretari/a: Un/a tècnic/a de l’Ajuntament que actuarà amb veu però sense vot. 

9. PREMIS: 

1r premi: val per valor de 750 € 

2n premi: val per valor de 500 € 

3r premi: val per valor de 250 € 

Els vals s’hauran de gastar en material audiovisual, artístic o literari, a una botiga local, abans del 31 
de gener de 2023. 

10. VEREDICTE I COMUNICACIÓ A LES PERSONES PREMIADES 

El/la Secretari/a prendrà acta de la deliberació del jurat i el veredicte serà aprovat per decret per la 
regidora de Participació Ciutadana, Igualtat i Cooperació de l’Ajuntament de Maó. 



 
 
 

 

El veredicte es farà públic el dissabte 10 de desembre de 2022, coincidint amb el Dia Internacional 
dels Drets Humans, en el marc dels actes organitzats per la regidoria, i als perfils de les xarxes socials 
de la institució. 

L’Ajuntament de Maó contactarà telefònicament i per correu electrònic amb les persones premiades 
(a partir del dia 12 de desembre) i els sol·licitarà les dades necessàries per poder-los fer l’entrega del 
premi. 

11. EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES I LLIURAMENT DE PREMIS 

Les fotografies premiades, així com la resta de fotografies presentades, passaran a ser propietat de 
l’Ajuntament de Maó, que se’n reserva el dret de publicació i utilització. 

L’entrega de premis a les persones guanyadores es realitzarà en un acte públic organitzat per 
l’Ajuntament de Maó durant el mes de desembre de 2022 (en data pendent de concretar). 

12. ACCEPTACIÓ TÀCITA DE LES BASES I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS 

La participació al concurs pressuposa l’acceptació i el compliment d’aquestes bases i de la resolució 
inapel·lable del jurat, així com l’autorització per divulgar públicament totes les fotografies. 

L’Ajuntament de Maó es reserva el dret d’eliminar aquelles participacions que alterin el bon 
funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present concurs, així com els comentaris o 
respostes que consideri que no tenen relació amb les bases, que incomplesquin les condicions, 
limitacions o prohibicions que s’hi contenen, o que es considerin no adequats, irrespectuosos o 
ofensius, o que s’estimi que poden ferir la sensibilitat d’altres persones. 

L’organització queda exempta de tota obligació o compensació a les persones participants si, per 
causes de força major, imperatius legals o altres criteris d’organització, el concurs s’hagués d’anul·lar 
o suspendre. 

13. ALTRES OBSERVACIONS 

Per resoldre qualsevol dubte sobre l’administració del present concurs o la seva gestió, es pot remetre 
la corresponent consulta a l’adreça electrònica mediaciocultural@ajmao.org. 

 
Laura Balmes 
TÈCNICA DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL  
SERVEIS COMUNITARIS DE L’AJUNTAMENT DE MAÓ 
 
Maó, en la data de la signatura electrònica del document 
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