
 

Concurs de fotografia del confinament  
 
Justificació  
Davant la situació en la que ens trobem, i sense oblidar tot el patiment que comporta,                

el Consell d’Estudiants (a partir d’ara Cd’E) ha decidit crear aquest concurs de suport a               

la Festa Major telemàtica amb dos objectius molt clars: oferir espais de distracció i              

donar excuses perquè la gent es quedi al domicili.  

El Cd’E sap que el context fa que “celebrar” quelcom sigui difícil, però fer-ho no deixa                

de ser una ajuda que ens empeny a seguir lluitant gràcies a moments de distencions               

que ni molt menys pretenen fer oblidar res del que estem vivint.  

Així doncs, les presents bases tenen per objecte regular el concurs de fotografia del              

confinament.  

 

1. Quant a les persones participants  
1.1. S’hi podran presentar les persones matriculades a la UdG el curs 2019-2020 en              

estudis de grau, màster i doctorat.  

1.1.1. Ens posarem en contacte amb la persona guanyadora a través del seu             

compte d’Instagram per corroborar el compliment del punt 1.1.  

1.2. Estudiants claustrals i persones col·laboradores del Cd’E no poden presentar-s’hi. 

  

2. Quant a la fotografia  
2.1. La fotografia ha de mostrar com es passa el confinament durant el dia 23 d’abril,                

el dia de la celebració de la Festa Major telemàtica.  

2.2. En la imatge hi ha d’aparèixer com a mínim una persona i ha de quedar evident                 

que es troba dins d’un pis, una casa, o el lloc de treball.  

2.3. En tot moment s’ha de complir amb totes i cadascunes de les exigències              

dictaminades per les autoritats competents, per tant, si en alguna fotografia s’observa            

algun incompliment quedarà exclosa del concurs.  

2.4. Les fotografies han de ser originals i no modificades.  

2.5. La qualitat de la imatge no serà valorada, a no ser que distorsioni tant la imatge                 

com perquè altres aspectes no puguin ser valorats.  

2.6. Es valorarà la originalitat, principalment la referida al com es viu el confinament              

 
Campus  Montilivi M-20  

972 418 116/ 680 669 218 (ext. 9166)  

17071 Girona 

consell.estudiants@udg.edu 

mailto:consell.estudiants@udg.edu


 
(originalitat de l’escena) i després la vinculada amb la fotografia (perspectiva,           

il·luminació, contrast...).  

2.7. Es pot presentar una sola proposta per persona.  

 

3. Quant al lliurament  
3.1. Per participar en el concurs s’ha de tenir un compte a Instagram amb un perfil                

públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).  

3.2. La presentació de la proposta s’ha de fer etiquetant la fotografia amb el hashtag               

#confinadaudg  

 

4. Quant als terminis  
4.1. Data i hora d’obertura del concurs: 23/04/2020 a les 00:01.  

4.2. Data i hora de finalització del concurs: 23/04/2020 a les 23:59.  

4.3. Data de confirmació de la guanyadora: 25/04/2020  

 

5. Quant a la selecció de la persona guanyadora  
5.1. Hi haurà un jurat compost per:  

- Coordinador General: Edi López Marín  

- Coordinador de la Comissió Cultural: Gerard Casacuberta  

- 2 membres de la Comissió Cultural:  

- Berta Llausàs  

- Biel Cardona Gilabert  

5.2. El veredicte respondrà a la valoració dels ítems exposats en el punt 2.6.  

5.3. Aquest jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si, segons el seu criteri,                 

no s’ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat i/o              

originalitat mínima.  

5.4. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

 

6. Quant al premi  
6.1. La proposta guanyadora rebrà un premi consistent en l’abonament de l’import de             

50 euros, que es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte que designi             

la persona guanyadora. 
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7. Quant a la propietat  
7.1. L’obra guanyadora quedarà en propietat del Cd’E, cedint l’autor en exclusiva i             

irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o parcialment, en qualsevol modalitat,           

mida o suport.  

7.2. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de            

tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació pel dret d’imatge.  

7.3. El Cd’E es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al                 

concurs a les seves Xarxes Socials, com a les de la Universitat de Girona.  

 

8. Quant a les bases  
8.1. La presentació al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.  

8.2. L’incompliment d’un dels punts significa la desqualificació directe.  
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