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Protecció de dades
Les dades personals cedides seran tractades d’acord amb la 
Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades, de 13 de des-
embre. Passaran a formar part d’un fitxer gestionat pel Centre 
Cívic Sarrià i el Centre Excursionista Els Blaus que insisteixen 
en el seu compromís de fer un ús responsable i confidencial 
de les dades d’acord amb les exigències legals per dur a ter-
me les nostres tasques bàsiques administratives i de comuni-
cació. Aquestes dades no seran cedides a tercers.
Per rectificar o cancel•lar les seves dades del fitxer, cal notifi-
car-ho enviant una sol•licitud al correu electrònic, secretaria@
elsblaus.cat  o ccsarria@qsl.cat.



L’objectiu d’aquest concurs és la creació d’una base de 
dades gràfica de comerços del districte de Sarrià - Sant 
Gervasi.

Les obres s’hauran de presentar dins d’un sobre en format 
paper i digital de la següent manera:

•	 En paper, sobre un suport de cartolina de mida 
Din-A4, la mida mínima de la fotografia ha de ser 
de 13x18 i el màxim del límit de la cartolina Din-A4.

•	 En format digital, gravades en un CD que 
s’inclourà en el sobre, el fitxer en format JPG o 
PNG, que ha de tenir un mínim de 2.000 píxels en 
el costat més petit. En el CD s’ha d’escriure el nom, 
cognoms i telèfons del concursant.

A l’exterior del sobre s’hi ha d’indicar: Concurs els comer-
ços de Sarrià - Sant Gervasi.
A l’interior del sobre, en un full, hi ha de constar: el nom i 
els cognoms del concursant, el telèfon de contacte i una 
adreça de correu electrònic. També hi ha d’haver una llista 
amb els títols de les obres presentades.
Al dors del suport de les imatges hi ha de constar el títol 
de l’obra, el nom i els cognoms de l’autor. En cas de ser un 
menor d’edat caldrà afegir les dades d’un tutor.
S’entregarà el sobre als centres cívics col·laboradors (veu-
re dors del tríptic).
Juntament amb les fotografies, s’hi ha d’adjuntar el formu-
lari relatiu a la cessió dels drets de les imatges que es po-
drà descarregar des del  web del concurs. En aquesta llista 
s’hi ha de fer constar el nom i l’adreça del comerç objecte 
de les fotografies.
Les obres presentades passaran a formar part de l’Arxiu 
Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, i no es re-
tornaran als participants.

Els premis seran:

• 3 premis a la fotografia individual de 300, 200 i 
100 euros.

• 3 premis a la sèrie de fotografies de 300, 200 i 
100 euros.

L’Exposició es farà al Centre Cívic Sarrià, al carrer 
Eduardo Conde, 22-42 de Barcelona. Sempre que el vo-
lum d’obres presentades ho permeti, l’organització pro-
curarà que s’exposi un mínim d’una obra per participant.

Les imatges han de ser de comerços antics o singulars, 
entenent com a antics aquells establiments que fa molts 
anys que són al barri i, singulars, aquells que sense ser 
antics tinguin un especial interès, que els facin singulars.

Les obres es poden presentar a partir del	9	de	març	i	fins	
el dia 10 d’abril de 2015 dins l’horari de cada centre cívic.
El veredicte es publicarà al  web del Centre Cívic Sarrià i 
es comunicarà per correu electrònic als premiats el dia 15 
d’abril.

El jurat estarà format per tres persones del món de la 
fotografia designades per la direcció del centre cívic, i la 
seva resolució serà inapel·lable. Serà potestat del jurat 
admetre les obres determinar-ne la idoneïtat.
La participació en el concurs implica l’acceptació 
d’aquestes bases.

L’exposició de les obres presentades tindrà lloc del 17 
al 30 d’abril al Centre Cívic Sarrià. Sempre que el volum 
d’obres presentades ho permeti, l’organització procu-
rarà que s’exposi un mínim d’una obra per participant.

L’entrega de premis serà el divendres 17 d’abril, a les 19 
h, coincidint amb la inauguració de l’exposició al Centre 
Cívic Sarrià.

Hi ha dos formats de participació, fotos individuals o sèries 
de 3 imatges.

• Les fotos individuals han de ser de la façana del 
comerç. La façana del comerç ha de ser completa, 
el nom del comerç ha de ser-hi clarament visible.

• Les series de 3 imatges han d’incloure la fotografia 
de la façana amb les característiques esmentades, 
i dues imatges més del mateix comerç que poden 
ser de l’interior o dels aparadors.

• Les obres han de ser inèdites i el participant n’ha 
de tenir tots els drets.

Cada participant podrà aportar un màxim de 5 obres, es 
considera com  una sola obra tant una foto individual com 
una sèrie de 3 imatges, per tant el participant podrà pre-
sentar fins a un màxim de 5 sèries de 3 imatges.
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