
Col·labora

3r FOTOBARRERA
FOTOBARRERA és un concurs de fotos que 
pretén sensibilitzar sobre  les  barreres 
arquitectòniques existents als diferents 
municipis del Berguedà.

DRETS DE PROPIETAT
Les persones que participen al concurs seran reconegudes com 
autores de les obres i tindran el dret d’autoritzar que aquestes siguin 
exposades i publicades en catàlegs, tríptics, pòsters, webs, 
Facebook, etc. 

El dret d’autoria serà cedit al Consell Comarcal del Berguedà, que 
estarà obligat a mencionar l’autor/a i el títol de l’obra. 
El Consell Comarcal del Berguedà s’eximeix de qualsevol 
resonsabilitat davant la reclamació dels drets d’imatge de tercers. 

Pel que fa a les fotografies d’Instagram, Twitter i Facebook, els drets 
de les imatges seran propietat de l’autor/a i compartits en règim de 
copropietat tal i com 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 en el concurs implica l’acceptació de les bases. 

Organitza



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

presenta.
Les fotografies han de ser originals i pròpies de l’autor/a que les 
arquitectòniques i/o de comunicació dels municipis del Berguedà. 
Qualsevol  persona  que  enviï  fotografies  que  mostrin barreres 

 

QUI HI POT PARTICIPAR?

 COM HI PUC PARTICIPAR?
1.Enviant fotografies al mail fotobarrerabergueda@gmail.com
 - En blanc i negre o color, amb tota llibertat tècnica
 - Han d’enviar-se en format .jpg 
 - La resolució mínima ha de ser de 500 KB i la màxima de    
 3 MB
2. Penjat fotos a Instagram o Twitter: 
 - Ha de ser un perfil propi de la persona participant 
 - Ha de ser un perfil públic (obert)
 - Ha d’incloure l’etiqueta #fotobarrera i mencionar     
 @ccbergueda (les fotografies que no compleixin aquests    
 requisits quedaran excloses del concurs)
3. Penjant fotos al Facebook:
 - www.facebook.com/concursfotobarrera2018/
 - Ha de ser un perfil propi de la persona participant
4. Enviant un WhatsApp al Consell Comarcal del Berguedà al 
618 180 234
 - La fotografia ha d’anar acompanyada del nom de l’autor
Cal presentar les fotografies abans del 17 de juny de 2018. Totes les 
imatges han de tenir títol i hi ha de constar el lloc on han estat fetes.

 

 
  

 

 

 

QUÈ PUC GUANYAR?

QUI DECIDIRÀ ELS PREMIS?

ON ES LLIURARAN ELS PREMIS?

QUÈ FEM AMB LES FOTOS PRESENTADES?

Hi haurà un jurat format per especialistes en fotografia: 
 AFTDAO: Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis de Berga 
 Membres de les entitats organitzadores

En l’acte de presentació dels Projectes de Síntesi del CFGM d’Atenció a les 
persones en situació de Dependència, que es realitzarà la tercera setmana 
de juny al Pavelló de Suècia.

Les fotos presentades i premiades es projectaran el dia de la presentació 
dels projectes. També es podran veure a la pàgina web www.bergueda.cat 
i/o apsd-guillembergueda.blogspot.com.es.

▪ Un dinar per a dues persones  o una nit d’hotel a El Recó de l’Avi 
(Guardiola de Berguedà). 
▪ Un sopar per a dues persones a El Jou (Guardiola de Berguedà).
▪ Dues entrades per visitar els Jardins Artigas (La Pobla de Lillet). 
▪ Dues entrades per visitar el Museu de les Mines de Cercs o el Centre de 
Dinosaures de Fumanya. 
▪ Targeta de bus T-10 pel trajecte Berga-Barcelona.
▪ Una sessió de Roomscape a l’Hostal 83 (Gironella).
▪ Dos vals de 2x1 per a fer un àpat a qualsevol dels establiments 
associats (Hostaleria i Turisme del Berguedà). 

Cada participant 
podrà guanyar 
només un dels 

premis.

Entre tots els participants es farà un sorteig de 10 vals per 
a 2 persones per gaudir del lloguer d’1 hora de piragua al 
Centre d’Aventura Indòmit Quads Olvan. 


