
Dia Internacional
de les Dones 2019
VIii concurs de fotografia

#donesmontornes2019



OBJECTE DEL CONCURS
En el marc del actes programats 
per commemorar el Dia Internacional 
de les Dones es convoca la vuitena 
edició del concurs de fotogra�a.
L’objectiu és promoure la participació 
ciutadana, fomentar la presa de 
consciència i fer visible la presència 
i contribució de les dones en tots 
els àmbits de la societat.

Tema: Dones i lluita social 
L’àmbit temàtic escollit en aquesta 
edició és Dones i Lluita social  
Les fotogra�es han de fer visible 
i donar  a conèixer la lluita de les 
dones per reclamar drets i igualtat 
a la nostra societat. Les dones s’han 
mogut històricament per reclamar 
drets i igualtat.

QUI POT PARTICIPAR I COM:
Poden participar en el concurs 
les persones majors de 14 anys 
que ho desitgin, que no hagin 
estat implicades en la de�nició 
i/o preparació d’aquest concurs 
i que compleixin l’exigència 
d’aquestes bases.
La participació en el concurs 
suposa l’acceptació íntegra 
de les bases, així com 
la submissió expressa a les 
decisions interpretatives 
del jurat. 

PRESENTACIÓ DE LES 
OBRES AL CONCURS
Hi ha la possibilitat de presentar 
les fotogra�es per dues vies:

1. A través d’Instagram:
Les fotogra�es hauran d'estar 
etiquetades amb el text 
#donesmontornes2019
Caldrà que les persones usuàries 
es facin seguidores del compte 
@ajmontornes i que tinguin 
el seu per�l obert, perquè 
el jurat pugui visualitzar les imatges.

2. Per correu electrònic:
Caldrà enviar les fotogra�es 
en format jpg a l’adreça
igualtat@montornes.cat , 
indicant el nom, cognoms 
i telèfon mòbil de contacte.

Cada concursant pot presentar 
només 1 fotogra�a per qualsevol 
de les dues vies.

 PREMIS
1r premi: 400 €
2n premi: 300 €
3r premi: 150 €

Premi  especial persona menor 
18 anys: 150 €

TERMINI
Les fotografies es podran penjar a 
Instagram o bé enviar a 
igualtat@montornes.cat 
fins al 3 de març a les 23.59 h. 
Serà imprescindible que les 
fotografies penjades a Instagram 
duguin l’etiqueta
#donesmontornes2019

JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ
El jurat estarà format per la regidora 
de Polítiques d’Igualtat, per l’agent 
d’Igualtat i per dues persones 
vinculades al món de la fotogra�a.
El jurat tindrà en compte dos 
aspectes principals per valorar 
les fotogra�es presentades 
que seran els següents:

1.  Que donin una visió 
i re�exió artística del tema
Dones i lluita social

2.  L’originalitat de les imatges

LLIURAMENT DELS PREMIS
El lliurament de premis es farà el
7 de març de 2019 a les 19 h 
a Can Saurina (C. Major,2)
Les fotogra�es restaran exposades 
a Can Saurina del 7 al 23 de març 
de 2019, ambdós inclosos

El text íntegre d’aquestes bases 
es pot consultar al web municipal 
www.montornes.cat/igualtat


