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Referencia: 2021/00001709E

Procedimiento: Altres

JOVENTUT (MSM) 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 2021: A 
ULLS DE DONA JOVE 

El concurs de fotografia “A ulls de dona jove” es realitzarà al municipi de Marratxí amb motiu 
de commemorar el Dia Internacional de la Dona (8 de març) a fi de donar visibilitat a totes 
aquelles dones joves d’entre 16 i 35 anys que tenen un talent especial per fotografiar altres 
dones (majors de 18 anys). Les dones joves participants optaran a uns premis consistents 
en material fotogràfic.

1. Concursants

Hi podran participar totes les dones joves interessades (16 a 35 anys) en realitzar aquestes 
fotografies.

2. Característiques de les fotografies

La temàtica se centra en mostrar la mirada de les dones joves sobre altres dones joves. En 
aquest sentit es poden presentar fotografies de dones joves en el seu dia a dia: a la feina, 
estudiant, fent esport, fent activitats artístiques, fent activitats de lleure, desenvolupant-se a 
l’àmbit familiar i social, i en qualsevol manifestació de la vida d’una dona jove.

3. Format i tècnica

Les imatges hauran de ser necessàriament originals, inèdites, no havent estat presentades 
i/o premiades en altres concursos.

S’acceptaran fotografies realitzades tant amb càmeres fotogràfiques com amb telèfons 
mòbils o tauletes.

S’acceptaran retocs fotogràfics globals que tenguin per objecte la millora de la qualitat 
visual, tonal, cromàtica o de definició ( correcció de lent, ajustos de nivells o corbes, 
eliminació de renou, ajustos de nitidesa...) 

Les imatges podran ser en color o blanc i negre. Les fotografies es presentaran en format 
JPG amb una resolució mínima de 200ppi, encara que es recomanen 300ppi i una resolució 
mínima 1600 x 1200 o similar.

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies.

Les fotografies hauran de ser propietat de l’autora que les presenti a concurs. No podrà dur 
cap tipus de marca de l’autora.
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L’organització podrà demanar l’arxiu (RAW) de les fotografies que siguin finalistes.

No se s’acceptaran fotografies:

- De menors d’edat
- Realitzades fora del període indicat
- Amb contingut ofensiu o discriminatori

  
4. Propietat i difusió de les imatges gràfiques

Les obres passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Marratxí, que se’n reserva tots els 
drets, i podrà utilitzar-les posteriorment amb finalitats culturals, artístiques o publicitàries, 
citant sempre el nom de l’autora, atenent-se, en tot cas, a allò que disposa a la Llei de 
Propietat Intel.lectual. 

5. Termini i forma de presentació

El termini de presentació de les obres serà de dia  17 fins a dia 1 de març de 2021 a les 
14’00h. 

Les fotografies s’enviaran per correu electrònic a espaijove@marratxi.es i s’indicaran les 
dades personals de l’autora (nom complet, data de naixement, DNI/NIE/passaport, domicili i 
telèfon).

Se farà una exposició amb les fotografies presentades el dia 6 de març al Parc de la 
Mediterrània i es lliuraran els premis el mateix dia de l’exposició. 

6. Criteris de valoració i Jurat

El jurat sotmetrà a votació les propostes i les valorarà tenint en compte els següents 
aspectes:

· Originalitat
· Tècnica
· Representativitat 

La decisió del jurat serà inapel·lable. El Jurat es reserva el dret de declarar desert el 
concurs. La informació relativa al concurs es podrà consultar a la web de l’Ajuntament de 
Marratxí.

El jurat emetrà el veredicte dia 3 de març de 2021.

La resolució es farà pública a la pàgina web de l’Ajuntament de Marratxí. 

mailto:espaijove@marratxi.es
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El jurat estarà compost per:

- Irene Garcia Sureda, regidora de Joventut
-  Marta Serra Mir, tècnica de Joventut
- Maribel Cayuelas Vega, dinamitzadora juvenil

7. Premis

Hi ha un total de tres premis:

Primer Premi: material fotogràfic valorat en 125€
Segon Premi: material fotogràfic valorat en 75€
Tercer Premi: material fotogràfic valorat en 50€

Marta Serra Mir

Marratxí, 15 de febrer del 2021

La Tècnica de Joventut,

Irene García Sureda

Marratxí, 15 de febrero de 2021

La Regidora de Joventut i Transport Públic,
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