
Amb el suport de: Col·laboren:

CURES EN SALUT EN POBLACIONS VULNERABLES

ELS INFANTS I LA GENT GRAN

XII CONCURS DE FOTOGRAFIA

bases
La Facultat d’Infermeria, en el marc de 
la III Jornada d’Infermeria i Fisoteràpia, 
convoca el 12è Concurs de Fotografia 
per donar visibilitat a dues de les po-
blacions més vulnerables de la nostra 
societat –els infants i la gent gran– i 
mostrar la tasca de les professions 
sanitàries per a l’atenció i protecció 
d’aquests col·lectius.

PARTICIPANTS
La participació està oberta a tota la so-
cietat.

PRESENTACIÓ DE LES IMATGES
Cada participant podrà presentar com 
a màxim 2 fotografies. Les imatges pre-
sentades tindran una mida màxima de 
30x40 cm i estaran muntades sobre 
una cartolina negra de 40x50 cm. Les 
fotografies poden ser en blanc i negre 
o en color i aniran acompanyades d’un 
arxiu en format digital TIFF, JPEG, d’1 a 
5 MB de pes, amb la qualitat necessària 
per fer una reproducció de la mateixa 
mida a 300dpi.
Cada fotografia portarà en el revers 
un títol i el pseudònim de l’autor i ani-
ran acompanyades d’un sobre tancat 
retolat amb el mateix títol i un escrit 
en el seu interior on consti: dades de 
l’autor/a, adreça, telèfon, e-mail, centre 
de treball i una autorització de les per-
sones que surten a la fotografia.

ADREÇA DE PRESENTACIÓ
Les fotografies participants en el con-
curs podran ser lliurades personalment 
i/o per correu a: 

Facultat d’Infermeria
Deganat d’Infermeria (despatx E-02)
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25 198 LLEIDA
Tel. 973 70 24 43
deganat@infermeria.udl.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El darrer dia de presentació de fotogra-
fies és el 31 de març de 2014 a les 14 
hores.

PREMIS
Primer premi: 300 euros
Segon premi: 200 euros 
Tercer premi: 100 euros
Els premis seran lliurats durant la III Jor-
nada d’Infermeria i Fisioteràpia, que se 
celebrarà el 9 d’abril a l’Aula Magna del 
Campus de Ciències de la Salut.

JURAT
El jurat estarà format per professionals 
infermers i fisioterapeutes, experts en 
l’obtenció del tractament d’imatges i 
de la comunicació. El jurat procedirà 
a l’emissió del veredicte d’acord amb 
criteris com l’originalitat, el valor cien-
tífic, la qualitat artística i tècnica de la 
imatge i la seva relació amb el lema del 
concurs. La decisió del jurant és inapel-
lable.

EXPOSICIÓ
Es seleccionaran un màxim de 10 foto-
grafies que formaran part de l’exposició 
itinerant que s’organitzarà després del 
concurs. Estaran exposades a:
• Facultat de Medicina de la UdL

• Facultat d’Infermeria de la UdL
• Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova
• Hospital Santa Maria. GSS.
• Col·legi Oficial d’Infermeres i Infer-
mers de Lleida   
• Rectorat de la UdL                                                   

Les fotografies premiades estaran pen-
jades en la pàgina web del centre a par-
tir del dia següent del lliurament dels 
premis: http://www.fi.udl.cat/

CONDICIONS
Les fotografies no podran haver estat 
premiades en altres concursos i s’han 
d’ajustar a la temàtica del concurs.
Les fotografies premiades restaran pro-
pietat de la Facultat d’Infermeria que 
les podrà utilitzar o reproduir en qual-
sevol de les seves activitats, si així es 
considera oportú. En el cas de fer-ne 
ús, sempre es farà esment de l’autor/a 
de les mateixes i respectant el seu for-
mat. Les fotografies no seleccionades 
seran retornades als seus autors en un 
termini de 30 dies, passant-les a reco-
llir per la Secretaria del Deganat d’In-
fermeria (despatx E-02). Passat aquest 
termini, les fotografies no recollides es 
destruiran.
No seran admeses a concurs aquelles 
fotografies que no compleixen l’esta-
blert en la Llei orgànica 15/1999 de 13 
de desembre. 

La participació en el concurs comporta 
l’acceptació d’aquestes bases.

Lleida, febrer de 2014.

Per primer cop, el concurs de fotografia està obert a tots els ciutadans i ciutadanes per 
sensibilitzar la població en general –i no solament als professionals sanitaris– sobre les cures 
en salut i aconseguir que esdevingui una forma d’apropar la societat lleidatana a la Facultat 
d’Infermeria i al Campus de Ciències de la Salut.


