
   

 

        V Concurs de fotografia E.Q.   

El Departament d'Enginyeria Química de la UPC, amb la col·laboració de l’Institut 

d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) i d'UPCArts, convoquen un concurs de 

fotografia dins del següent marc temàtic: La Universitat: Llums i ombres. 

Es convida a totes les persones relacionades amb la Comunitat UPC (equip docent, 

administratiu, manteniment i alumnat) a presentar fotografies. Les temàtiques poden 

ser retrats, instantànies, bodegons, interiorisme, arquitectura i paisatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases de participació 

1. Els treballs s'entregaran a la direcció de correu de direccio.eq@upc.edu amb la referència: V concurs 

fotografia E.Q., seguit del títol (sinó en tenen es nomenaran com “sense títol”) i nom de l’autoria, en 

format .jpg, a 1920 píxels la part més llarga. El correu d'enviament serà utilitzat com el de contacte amb 

la persona participant. 

2. Termini de presentació de les obres, dia 31/05/2023 a les 24 h. 

3. Els concursants només podran participar-hi a títol personal i mitjançant un màxim de 2 obres 

fotogràfiques originals que no hagin estat premiades o divulgades anteriorment. Cada obra pot estar 

formada per una sola imatge o integrada per un díptic, tríptic o un grup d’imatges sempre que formin 

una sola peça.  

4. El jurat, format per un representant del Departament d'Enginyeria Química i dos representants de 

l’IEFC, valorarà per el veredicte del premi la basant creativa i estètica així com la resolució tècnica de les 
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obres presentades. El jurat podrà atorgar les mencions honorífiques que consideri escaients sense cap 

premi addicional. 

5. Premis: 

1r Premi: Càmera fotogràfica valorada en 400 €. 

2n Premi: Cistella cultural (150 €) amb entrades de teatre, ... 

3r Premi: La inscripció a un curs fotogràfic organitzat per l’IEFC dins de la seva oferta de Cursos de cap 

de setmana. 

4t Premi: La inscripció a un curs fotogràfic organitzat per l’IEFC dins de la seva oferta de Cursos de cap 

de setmana. 

5è Premi: Val de 50 € per la compra de llibres. 

6.  El veredicte del jurat tindrà lloc el dia 15/06/2023 i el lliurament del premi el dia 30/06/2023 a les 12 

h a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). 
 

Bases generals  

Divulgació de les obres  

En relació a les fotografies guanyadores i les mencions honorífiques, les organitzacions del 

concurs es reserven el dret de poder divulgar-les per qualsevol mitjà de comunicació sempre que 

facin referència informativa sobre el concurs i, en tot cas, indicant la seva autoria.  

En cas de necessitat, els organitzadors demanaran a els i les participants un arxiu de la seva obra 

a més resolució per tal de fer una còpia impresa. 

Protecció de dades 

Les dades personals que els participants facilitin seran incorporades a una base de dades del 

Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Podran ser utilitzades per remetre informació sobre 

les activitats relacionades amb cultura. Aquestes dades es tractaran confidencialment i d'acord 

amb l'establert en la llei vigent, de manera que els usuaris podran accedir, rectificar i cancel·lar 

les seves dades així com exercitar el seu dret d'oposició dirigint-se al Departament d'Enginyeria 

Química de la UPC. 

Drets d’autoria 

Els i les participants garanteixen que no existeixen drets a tercers de les fotografies presentades 

i es responsabilitzen de qualsevol reclamació per drets d'imatge o de propietat intel·lectual. Els 

autors i autores de les obres continuaran sent els titulars dels drets d’explotació de les mateixes 

per a qualsevol ús futur. 

Acceptació 

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les seves bases. 

Els organitzadors del Concurs es reserven el dret a resoldre qualsevol contingència no prevista a 

les bases. 

 

Barcelona 11/01/2023 


