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MOSTRA FOTOGRÀFICA GRUP CHM SALUT MENTAL 

 

TEMA 2019: COLORS 

 

INTRODUCCIÓ 

 

La Mostra Fotogràfica del Grup CHM Salut Mental és la cinquena edició del Certamen 

Fotogràfic que venim realitzant des del 2015, any que la nostra institució va celebrar el  seu 40è 

aniversari. En aquests anys hem pogut constatar un interès creixent per la fotografia així com 

un augment significatiu de la qualitat de les fotografies presentades. Us convidem a participar a 

l’edició d’enguany dedicada als colors. 

 

“Tot és sobrer des d’ara 

I tot és necessari. 

Proclama el nou solstici! 

Allí on conflueixen 

ulls i desig, hi esclaten  

tots els colors possibles.” 

Miquel Martí i Pol. 

 

BASES 

La participació a la Mostra Fotogràfica implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol 

circumstància no prevista serà resolta per la Comissió Organitzadora.  

 

Qui pot participar-hi?  

Persones majors d’edat vinculades a la Xarxa de Salut Mental. 

 

Quines característiques han de tenir les fotografies?  

- Les fotografies han d’estar fetes mitjançant telèfon mòbil o càmera fotogràfica digital i 

cal presentar-les en format digital. 

- Les fotografies han de tenir format apaïsat, preferiblement en proporció 4/3. No 

s’admetran fotografies en format vertical. Es requereix aquest format per l’elaboració 

dels accèssits. 

- Les fotografies es presentaran en format .jpg, amb una resolució de 300 dpi per a la 

seva publicació en suport imprès. El pes màxim serà de 10 MB per fotografia. 
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- Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies que han de ser obra de 

l’autor/a i han de tenir caràcter inèdit. 

 

Com s’han de presentar les fotografies?  

Els/les autors/res de les fotografies aportaran el document Full d’Enviament i Autoria, que 

inclou una declaració signada d’autoria. Aquest formulari es troba a la web www.espaijove.net.  

Si a les fotografies hi apareixen persones identificables, caldrà aportar el seu consentiment per 

escrit, d’acord amb el model Full de Confidencialitat que també trobareu a la web 

www.espaijove.net.  

Les fotografies s’han de trametre mitjançant el full d’enviament que trobareu a la web 

www.espaijove.net al correu electrònic certamen.fotografic@chmcorts.com.  

Es limitarà la participació a un màxim de 75 persones participants. S’admetran els participants 

per estricte ordre d’inscripció sempre i quan compleixin tots els requisits especificats a 

aquestes bases.  

Es pot incloure un text per a cada fotografia, que pot ser descriptiu o en clau poètica, amb un 

màxim de 200 caràcters. Aquest text té un caràcter opcional. 

El termini de presentació de fotografies romandrà obert del 13 al 31 de maig de 2019.  

 

Com es seleccionaran les fotografies guanyadores?  

Hi haurà un Jurat format per professionals i experts de l’àmbit de la imatge i la comunicació que 

farà una selecció de les 24 propostes que configuraran la MOSTRA FOTOGRÀFICA 2019. 

El jurat seleccionarà 12 fotos finalistes que seran utilitzades per a la confecció de l’accèssit. 

Les obres finalistes es publicaran el 12 de juny del 2019 a la pàgina web www.espaijove.net.  

Les 24 fotografies seleccionades podran ser exposades en equipaments públics de la ciutat al 

llarg del 2019. 

Les 12 fotos finalistes seran utilitzades per a la confecció de l’accèssit que s’entregarà a totes 

les persones participants el dia de la inauguració de la mostra. 

 

Inauguració de la Mostra Fotogràfica 2019 

La Mostra fotogràfica 2019 s’inaugurarà el 27 de juny de 2019 a les 12:00h al Centre Cívic 

Tomasa Cuevas – Les Corts. 
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Quins premis hi haurà?  

S’entregarà un accèssit a cadascun dels participants de la Mostra. L’accèssit donarà visibilitat a 

les 12 fotografies finalistes. 

No podran participar en el certamen ni els professionals del Grup CHM Salut Mental, ni els 

seus familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. 

Es cedirà el dret d’ús de les 24 fotografies seleccionades per a la Mostra a la Fundació Privada 

Centre d’Higiene Mental Les Corts, per tal de poder fer-les servir per a qualsevol acte i/o 

activitat que desenvolupi.  

 


