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La	 primera	 edició	 del	 Concurs	 de	 fotografia	 "Tenim	 Cura	 de	 la	 Gent	 Gran",	
organitzat	pel	Col·legi	Oficial	d'Infermeres	i	Infermers	de	Lleida	(COILL),	vol	plasmar	
la	 vida	 de	 les	 persones	 grans,	 de	 les	 seves	 cuidadores	 i	 cuidadors,	 així	 com	dels	
professionals	que	els	atenen;	reflectint	les	seves	inquietuds	i	necessitats.	
	
	

BASES	

	
La	fotografia	és	una	eina	que	permet	mostrar	la	realitat	des	de	l'òptica	i	la	perspectiva	de	qui	
dispara	 la	 càmera.	 És	 per	 això	 –i	 coincidint	 amb	 la	 celebració	 de	 la	 I	 Jornada	
Multidisciplinària	 COILL	 sobre	 'Salut	 i	 Gent	 Gran'–	 que	 el	 Col·legi	 Oficial	 d'Infermeres	 i	
Infermers	de	Lleida	convoca	el	1r	Concurs	de	fotografia	"Tenim	Cura	de	 la	Gent	Gran",	per	
donar	visibilitat	a	l'entorn	i	les	experiències	pròpies	de	les	persones	grans.	
	
El	concurs	es	regularà	per	les	següents	bases:	
	

1.	Es	podrà	presentar	al	premi	qualsevol	persona	major	d'edat,	autor/a	de	la	fotografia	en	
qüestió,	que	ha	de	ser	inèdita	(no	publicada	ni	presentada	en	cap	altre	certamen).	
	

2.	El	tema	del	concurs	és	"Tenim	Cura	de	la	Gent	Gran",	per	posar	en	valor	el	paper	decisiu	
que	juguen	els	professionals	de	 la	salut,	 les	 institucions,	 la	família	 i	els	mateixos	usuaris/es	
en	el	fet	de	tenir	cura	de	les	persones	grans.	
	

3.	Els	autors/es	podran	presentar	una	única	fotografia	o	una	sèrie	de	fins	a	3	instantànies,	
en	blanc	i	negre	o	color,	en	les	quals	no	podran	aparèixer	referències	a	marques	comercials.	
	

4.	Les	fotografies	s'hauran	de	presentar:	
4.a.	 Format	 imprès,	 amb	una	mida	màxima	de	30x40	 cm,	 enganxades	 sobre	una	 cartolina	
negra	de	40x50	cm;	al	dors	de	la	qual	haurà	de	figurar	el	títol	i	el	pseudònim	de	l'autor/a.	
4.b.	La	cartolina	amb	la	fotografia	haurà	d'anar	acompanyada	d'un	sobre	tancat	retolat	amb	
el	 mateix	 títol	 de	 l'obra	 i	 pseudònim	 que	 apareixen	 al	 dors	 de	 la	 cartolina;	 i,	 a	 l'interior,	
s'haurà	 d'inserir	 la	 butlleta	 de	 participació	 (annexa	 a	 aquestes	 bases)	 degudament	
complimentada	amb	el	títol	de	l'obra	i	pseudònim,	noms	i	cognoms	de	l'autor/a	i	les	dades	
de	 contacte	 (adreça	postal,	 telèfon	 i	 correu	electrònic),	 així	 com	 la	declaració	 responsable	
d'autoria	i	de	drets	d'imatge	de	les	persones	i	espais	que	apareixen	en	les	fotografies.	
4.c.	 Finalment,	 les	 reproduccions	 aniran	acompanyades	 també	de	 l'arxiu	digital	en	 format	
TIFF	o	JPEG,	amb	resolució	de	300	dpi	i	un	pes	màxim	d'entre	1	i	50	MB	de	pes,	que	permeti	
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l'edició	de	la	fotografia	presentada	en	alta	qualitat.	L'arxiu	s'haurà	de	lliurar	gravat	en	suport	
digital	(llapis	electrònic	o	DVD)	dins	del	mateix	sobre	que	conté	la	butlleta	de	participació.	
	

5.	El	termini	de	presentació	finalitza	el	25	de	setembre	de	2022,	a	les	19	hores.	
	

6.	Les	fotografies	participants	en	el	concurs	s'han	de	lliurar,	en	el	format	i	termini	indicats,	
a	la	seu	del	Col·legi	Oficial	d'Infermeres	i	Infermers	de	Lleida	(C/	Paer	Casanovas	37,	altell.	
25008	Lleida).	
	

7.	 El	 Jurat	del	 concurs	estarà	 format	per	 tres	membres	de	 la	 Junta	de	Govern	del	COILL	 I	
procedirà	 a	 l'emissió	 del	 veredicte	 d'acord	 amb	 els	 criteris	 d'originalitat,	 valor	 científic,	
qualitat	 artística	 i	 tècnica	 de	 la	 imatge	 i	 la	 seva	 relació	 amb	 el	 tema	 del	 concurs.	 El	 Jurat	
podrà	declarar	desert	el	premi.	
	

8.	No	 s'admetran	 aquelles	 obres	 que	 incompleixin	 les	 condicions	 exposades	 en	 aquestes	
bases.	
	

9.	La	decisió	del	Jurat	és	inapel·lable.		
	

10.	 El	premi	 serà	 únic	 i	 tindrà	 una	 dotació	 econòmica	 de	 100	 euros.	 A	més,	 l'obra	 serà	
publicada	i	exposada	pel	COILL	que,	un	cop	divulgada	a	Lleida,	es	reserva	el	dret	d'oferir,	
sense	ànim	de	lucre,	l'exposició	a	altres	sales	i	entitats.	
10.a.	L'anunci	del	guanyador/a	i	el	lliurament	del	premi	tindrà	lloc	el	3	d'octubre	de	2022,	en	
el	marc	 de	 la	 I	 Jornada	Multidisciplinària	 COILL	 sobre	 Salut	 i	Gent	Gran:	 "Visió	 integral	 i	
futur	de	l'assistència	geriàtrica	del	segle	XXI:	necessitats,	reptes	i	solucions".	
	

11.	Els	autors/es	de	 les	fotografies	mantindran	sempre	el	dret	d'autoria,	però	reconeixen	
el	dret	de	publicació	 i	 reproducció,	en	tots	els	 formats	 (digitals	 i	 tangibles),	de	 les	obres	–
premiades	 i	 no	 premiades,	 presentades	 al	 concurs–	 per	 part	 del	 COILL,	 sense	
contraprestació	econòmica.	Per	la	seva	part,	el	COILL	es	compromet	al	bon	ús	de	les	imatges	
preservant	 el	 dret	 a	 l'honor	 de	 les	 persones.	 Aquesta	 cessió	 al	 COILL	 és	 de	 caràcter	 no	
exclusiu.	
	

12.	La	participació	en	el	concurs	implica	l'acceptació	de	totes	i	cadascuna	de	les	bases.	
	
	

Lleida,	agost	de	2022	
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BUTLLETA	DE	PARTICIPACIÓ	
	

1.	Omple	aquesta	butlleta	 i	 introdueix-la	en	el	sobre,	 juntament	amb	el	suport	digital	amb	
l'arxiu	TIFF/JPEG	gravat.	
2.	Tanca	el	sobre,	escriu	el	títol	de	l'obra	i	el	pseudònim	de	l'autor/a.	
3.	 Lliura'l	 amb	 la	 cartolina	 impresa	a	 la	 seu	del	COILL,	màxim	a	 les	19	hores	del	dia	25	de	
setembre	de	2022.	
	
	
Títol	de	l'obra	/	sèrie	__________________________________________________________	
	
AUTOR/A	
	
Nom	i	cognoms	______________________________________________________________	

Adreça	_____________________________________________________________________	

CP-Població	_________________________________________________________________	

Telèfon	_______________				Correu	electrònic	_____________________________________	

	
DECLARACIÓ	RESPONSABLE	
	
	 En	signar	aquesta	butlleta	de	participació,	declara:	
	 DRETS	 D'AUTORIA:	 Ser	 autor/a	 de	 l'obra,	 fotografia	 única	 o	 sèrie	 d'instantànies,	
presentada/es	 al	 concurs	 i,	 com	 a	 tal,	 reconèixer	 tots	 els	 drets	 i	 deures	 associats	 a	
l'esmentada	autoria.	
	 DRETS	D'IMATGE	I	CESSIÓ	AL	COILL:	Haver	obtingut	el	consentiment	per	a	la	presa	
d'imatges	de	les	persones	i	espais	que	figuren	en	les	fotografies	presentades	al	concurs;	així	
com	 tenir	 el	 consentiment	 dels	 mateixos	 –persones	 físiques	 i	 jurídiques–	 que	 atorga	 la	
capacitat	legal	per	a	la	cessió	dels	drets	d'imatge	de	difusió	i	de	reproducció	al	COILL,	sense	
contraprestació	econòmica,	condició	d'obligat	compliment	per	participar	en	el	certamen.	
	

_____________________________	
Data	

	
	

_____________________________	
Signatura		


