
CONVOCATÒRIA 
I CONCURS DE FOTOGRAFIA COMMEMORATIU DEL 8 

DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA. 

BASES 

Amb motiu de la celebració el 8 de Març del dia Internacional de les Dones, 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt convoca el I Concurs de fotografia per la Igualtat.  

OBJECTIU 

“La fotografia ajuda a les persones a veure” Berenci Abbott. 

Aquest certamen té com a objectiu oferir un espai on poder expressar i captar 

l’essència de la Dona en qualsevol escena de la seva vida quotidiana. On poder 

transmetre i promoure els seus valors, esforços, empoderament i valentia.  

PARTICIPANTS 

Podrà participar qualsevol persona que resideixi, treballi, estudiï o formi part 

d’alguna entitat del municipi de Lliçà d’Amunt.   

Hi hauran dues categories: 

A. Joves de 12 a 17 anys.    

B. Persones adultes a partir de 18 anys. 



FOTOGRAFIES 

Les fotografies hauran de ser originals i inèdites. No poden haver estat premiades 

anteriorment. 

La temàtica versarà sobre la visibilització de la dona, el reflex de la dona en les 

diferents realitats de la nostra societat.  

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Les obres podran presentar-se fins el dia 04 de març, a través del següent canal: 

 Per correu electrònic a l’adreça llam.igualtat@llicamunt.cat. A l’assumpte 
del missatge figurarà el pseudònim que triï l’autor. Les seves dades 
personals constaran al cos del missatge (Nom i cognoms, data de 
naixement, adreça, telèfon i correu electrònic). La fotografia s’adjuntarà en 
format digital.

S’haurà de complimentar el full d’inscripció per a totes les persones participants i 
l’autorització en el cas de menors d’edat i adjuntar-la al mateix correu electrònic. 

El full d’inscripció es podrà descarregar des de la pàgina de l’Ajuntament 

www.llicamunt.cat.  

Per a qualsevol consulta podeu contactar al telèfon del PADI  662 92 62 11. 

JURAT 

Un cop finalitzat el termini de presentació de les obres, es reunirà el jurat compost 

per: dues tècniques de Serveis Socials, la tècnica de Comunicació i el tècnic de 

Participació ciutadana de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  

El resultat es farà públic el dia 8 de març coincidint amb els actes de la 

celebració del Dia Internacional de les Dones i a través de la pàgina web i les 
xarxes socials de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  



El jurat serà lliure de rebutjar les obres que no compleixin amb aquestes bases i 

declarar deserts els premis. 

PREMI 

S’atorgaran els següents premis: 

Categories: 

A. 150€ 

B. 150€ 

L'entrega de premis tindrà lloc el dia 8 de març coincidint amb els actes de la 

celebració del Dia Internacional de les Dones a la Biblioteca Ca l’Oliveres.  

*En el cas que les condicions sanitàries no ho permetin l'entrega de premis no es podrà realitzar

de forma pública. 



FULL D’INSCRIPCIÓ 

 I CONCURS DE FOTOGRAFIA  DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

COGNOMS................................................................................................................ 

NOM........................................................................................................................... 

DATA DE NAIXEMENT.............................................................................................. 

DOMICILI................................................................................................................... 

LOCALITAT................................................................................................................ 

TELÈFON................................................................................................................... 

CORREU ELECTRÒNIC........................................................................................... 

TÍTUL DE LA OBRA................................................................................................... 

Autoritzo a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt a fer ús de l’obra per a la seva difusió 

amb fins publicitaris i de sensibilització en qualsevol tipus de suport. 

Firma 

En.................................... a...... de.....................................20 

Nota legal: Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb la finalitat d’atendre la vostra participació al I Concurs de Fotografia del 
Dia Internacional de les Dones, amb el vostre consentiment i en compliment d'una missió efectuada en interès 
públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, les inscripcions es conservaran 
fins tres mesos després de la finalització del concurs. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament. També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de 
dades (dpd.ajllicamunt@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. 
Podeu ampliar la informació a l’apartat de protecció de dades del web municipal.

mailto:dpd.ajllicamunt@diba.cat


AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE/TUTOR/A O REPRESENTANT 

I CONCURS DE FOTOGRAFIA  DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

Senyor/a......................................................................................................... 

amb DNI................................... 

i domicili en.................................................................................................... 

Accepto les bases del primer concurs de fotografia del dia internacional de les 

dones que organitza l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, com a 

pare/mare/tutor/representant del/la menor: 

................................................................................................................................... 

Firma 

En.................................... a...... de.....................................20 

Nota legal: Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt amb la finalitat d’atendre la vostra participació al I Concurs de Fotografia del 
Dia Internacional de les Dones, amb el vostre consentiment i en compliment d'una missió efectuada en interès 
públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, les inscripcions es conservaran 
fins tres mesos després de la finalització del concurs. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament. També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de 
dades (dpd.ajllicamunt@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. 
Podeu ampliar la informació a l’apartat de protecció de dades del web municipal.
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