
BASES DEL CONCURS: 

QUI HI POT PARTICIPAR? 

Qualsevol  persona  que  enviï  fotografies  que  mostrin barreres  

arquitectòniques i/o de comunicació dels municipis del Berguedà. 

Les fotografies han de ser originals i pròpies de l’autor/a que les 

presenta. 

 

COM HI PUC PARTICIPAR? 

1. Enviant fotografies al mail:  fotobarrerabergueda@gmail.com     

 En blanc o negre o color, amb tota llibertat de tècnica  

 Han d’enviar-se amb jpg 

 Resolució mínima 500 kbytes i màxim 3 mbytes 

 A la fotografia cal posar-hi títol i especificar el lloc on s’ha fet 

 Cal enviar-les del 7 de maig a 5 de juny de 2016 

2. Penjant fotos Instagram o Twitter: 

 Ha de ser un perfil propi de la persona participant 

 Ha de ser un perfil públic (obert) 

 Amb l’etiqueta #fotobarrera  (si no porten aquesta etiqueta no en-

tren a concurs) 

3. Penjant fotos al Facebook : 

 www.facebook.com/concursfotobarrera2016/  

 Ha de ser un perfil propi de la persona participant 

 A la fotografia cal posar-hi títol i especificar el lloc on s’ha fet 

 Les fotografies s’han de penjar del 7 de maig a 5 de juny 2016 

QUÈ PUC GUANYAR? 

 Càmera compacta NIKON submergible CoolpixS33 cedida per Activament. 

 Un dinar per  a dues persones en dies laborables al Restaurant la Nau del 

Guixaró. 

 Una nit per a dues persones al petit Hotel Niu Descans de Bagà (al juliol). 

 Dues samarretes i buffs del Consell Regulador del Camí dels Bons Homes. 

 Dues entrades per visitar els Jardins Artigas de la Pobla de Lillet. 

 Dues entrades per visitar el Museu de les Mines de Cercs. 

 Dues entrades per visitar la Mina de Petroli de Riutort i un llibre de Guar-

diola de Berguedà "Records d'un instant".  

  Una samarreta i una dessuadora del Parc Natural Cadí Moixeró.  

 Un pack “passió rural” a l’Hotel el Jou de Guardiola de Berguedà, inclou  

una nit  per  a dues  persones  en  habitació  superior, sopar romàntic, es-

morzar i un 10 % de descompte en qualsevol servei addicional.  
 

 Cada participant podrà guanyar només un dels premis. Entre tots els partici-
pants es farà un sorteig de 10 vals per 2 persones per gaudir del lloguer de 1 h 
de piragua amb Centre d’Aventura Indòmit -Quads Olvan.  

 

QUI DECIDIRÀ ELS PREMIS? 

Hi haurà un jurat format per especialistes en fotografia: 

 AFTDAO: Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis de Berga 

 Membres de les entitats organitzadores 
 

ON ES LLIURARAN ELS PREMIS? 

En l’acte de presentació  dels  Projectes  de  Síntesi  del  CFGM 

d’Atenció a les persones en situació de Dependència, que es rea-

litzarà la tercera setmana de juny al pavelló de Suècia. 

 



CONCURS 

QUÈ ÉS? 
FOTOBARRERA  és un 
concurs de fotos que 
pretén sensibilitzar 
sobre  les  barreres 
arquitectòniques    

existents als diferents 
municipis del   

Berguedà. 

 

DRETS DE PROPIETAT: 

Pel fet de participar en el concurs és reconegut com a autor d’aquestes 

obres i està en ple dret per autoritzar que aquests siguin exposades i 

publicades en catàlegs, tríptics, pòster, webs, Facebook, etc. 

Cedeix aquest dret al Consell Comarcal del Berguedà, que estarà 

sempre obligat a mencionar l’autor i el títol de l’obra. 

El Consell Comarcal del Berguedà s’eximeix de qualsevol responsabili-

tat davant la reclamació dels drets d’imatge a tercers. 

Pel que fa a les fotografies d’Instagram, Twitter i Facebook, els drets 

de les imatges seran propietats de l’autor/a i compartits en règim de 

copropietat que marca la normativa d’aquests. Tanmateix, el Consell 

Comarcal del Berguedà podrà fer-ne usos no comercials, sempre que 

en mencioni l’autoria. 

La participació del concurs implica l’acceptació de les bases. 

 

ORGANITZA: 

 

 

 
COL·LABORA: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER QUÈ HO FEM? 
 Per reflectir les barreres arquitectò-

niques existents al Berguedà. 
 Per prendre consciència col·lectiva 

sobre els problemes d’accessibilitat. 
 Per reflexionar sobre les actituds 

personals que  causen barreres. 
 Per traspassar la informació a les 

administracions competents. 

 

CFGM 
APSD 

 

Disseny: Desi  Leal 


