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PROTECCIÓ DE DADES
D’acord a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de 
Protecció de Dades Personals, BIBLIOTEQUES DE BARCELONA 
es compromet a fer un ús adequat de les dades personals dels 
participants que s’aportin amb motiu d’aquest concurs, així 
com a respondre als drets d’accés, cancel·lació i/o rectificació 
que sol·liciti l’afectat, el qual informarà a BIBLIOTEQUES 
mitjançant escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic: 
b.barcelona.ps@diba.cat, al qual haurà d’acompanyar-se còpia 
d’algun document que acrediti la seva identitat.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el Concurs Fotogràfic Francesc Boix 2014 
comportarà l’acceptació d’aquestes bases.

L’organització es reserva el dret a canviar les presents bases 
en qualsevol moment i, en el seu cas, les noves bases seran 
publicades novament a la web de la biblioteca Poble-sec Francesc 
Boix (www.bcn.cat/bibfrancescboix), entrant en vigor el dia de la 
seva publicació.

En el supòsit del paràgraf anterior, si el participant no es retira 
del Concurs Fotogràfic Francesc Boix 2014, s’entendrà que el 
mateix accepta les noves bases. En cas contrari, i si el participant 
no accepta les noves condicions, podrà retirar-se del Concurs 
Fotogràfic Francesc Boix 2014 en qualsevol moment enviant un 
correu electrònic a: b.barcelona.ps@diba.cat

En cas que el participant no compleixi amb les condicions 
establertes en les presents bases, l’organització es reserva el dret 
a cancel·lar la seva participació al concurs. 

Descarregueu aquestes bases a www.bcn.cat/bibfrancescboix 
i www.bcn.cat/sants-montjuic

Jordi Trenzano Vilar

Hi col·laboren:

Districte de
Sants-Montjuïc 
bcn.cat/sants-montjuic



1  Participants 
La participació està oberta a persones majors de 18 anys, 
afeccionats o professionals de la fotografia, que compleixin 
aquestes bases.

2  Temàtica de les fotografies 
Les fotografies hauran de tenir, com a argument temàtic, carrers, 
llocs, edificis, persones, instal·lacions, història, costums o 
tradicions del Poble-sec.

3  Presentació dels treballs
Les fotografies es lliuraran en format digital (jpg), a 300 ppp 
i amb un màxim de 8 Mb cadascuna. Cada participant podrà 
presentar fins a tres fotografies. 
Per a la presentació s’haurà d’escollir una d’aquestes dues opcions: 

a) Suport digital (CD o DVD) dins d’un sobre tancat amb el 
pseudònim de l’autor/a. Dintre del sobre, s’hi haurà d’incloure 
un text de referència amb el nom, el lloc i la data de realització 
de les fotografies. També es lliurarà un segon sobre tancat amb 
les dades reals de l’autor/a (nom, DNI, adreça, telèfon i adreça 
electrònica). Els treballs podran presentar-se personalment o per 
correu postal en els següents punts de recepció, dins l’horari de 
cada centre:

· Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix 
(c. Blai, 34 – 08004 Barcelona)
· Biblioteca Vapor Vell 
(ptge. Vapor Vell, s/n – 08028 Barcelona)
· Biblioteca Francesc Candel 
(c. Amnistia Internacional, 8-10 – 08038 Barcelona)
· Centre Cívic El Sortidor 
(pl. del Sortidor, 12 – 08004 Barcelona)
· Centre Cultural Albareda 
(c. Albareda, 22-24 – 08004 Barcelona)

b) Per correu electrònic a l’adreça b.barcelona.ps@diba.cat. 
A l’assumpte, caldrà posar-hi: Concurs Fotogràfic Francesc Boix  
2014.
En el cos del missatge electrònic, hi haurà de constar el 
pseudònim de l’autor/a, el títol del treball i el lloc i la data de la 
fotografia. El nom dels arxius de les fotografies hauran d’incloure 
el títol. Ex: “ImatgePobleSec.jpg”. 
Caldrà adjuntar-hi també un arxiu en format .doc o .pdf amb 
el nom, telèfon, adreça i DNI de l’autor/a del treball.
Només s’acceptarà una fotografia per cada correu 
electrònic, fins a un màxim de tres fotografies.

Període de presentació de treballs: del 19 de maig al 6 de 
juliol de 2014

4  Veredicte i lliurament de premis
L’elecció dels guanyadors del Concurs Fotogràfic Francesc Boix 
2014 es farà mitjançant votació del jurat.
El jurat estarà integrat per personalitats del món de la cultura 
i de la fotografia.

Les fotografies premiades es donaran a conèixer en 
un acte públic a la Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix 
el dijous 17 de juliol de 2014, a les 20.00 h.

5  Premis 
· 1r premi: un iPad
· 2n premi: un lot de llibres de fotografia

6  Exposició
Es faran ampliacions gegants dels deu millors treballs 
seleccionats. Les ampliacions s’exposaran a la Biblioteca 
Poble-sec – Francesc Boix, del 21 de juliol al 31 d’agost 
de 2014. 

Notes
Els participants cedeixen a l’organització els drets de 
reproducció, comunicació pública i transformació de les 
fotografies que es presentin a concurs, amb la finalitat de què 
aquestes puguin ser exposades a la Biblioteca Poble-sec - 
Francesc Boix, del 21 de juliol al 31 d’agost (apartat 6 de les 
presents bases) i la possibilitat de què siguin utilitzades en la 
promoció de la següent edició del concurs.

Les fotografies que es presentin al concurs no han d’haver estat ni 
publicades ni premiades amb anterioritat, i hauran de ser originals 
i estar lliures de drets que puguin tenir-hi tercers.

Els participants eximeixen de tota responsabilitat a l’organització 
en cas d’infracció de drets de tercers.

Jurat
President del jurat
Antoni Carballido
Conseller de Cultura del Districte de Sants-Montjuïc

Jurat
Helena Agell 
Fotògrafa
Centre Cultural Albareda

Ricard Marco
Fotògraf
Fotoconnexió

Javier Velasco
Fotògraf
Gegants del Poble-sec

Producció
A càrrec de Ricardo Reitano

Bases del Concurs


