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Barcelona, la casa que vull

Ensenya’ns
la teva mercè!
Volem saber com heu viscut
les festes de la Mercè. I ja sabeu
el que diuen de les imatges
i les paraules..., així que esteu
convidats a fotografiar la festa
i ensenyar-nos el resultat.
Tothom hi pot participar
presentant tres imatges com
a màxim en format digital
i penjant-les als webs
www.bcn.cat/merce o
www.bcn.cat/barcelonacultura
del 21 al 30 de setembre. Hi ha
premis que van de 150 a 1.000 €,
una bona excusa per treure a
passejar la càmera i captar una
imatge que resumeixi l’essència
de la festa. Llegiu-vos bé les
bases de participació.
Esteu preparats?
La Mercè... en un clic!

—
FOTOMERCÈ 2012
BASES DEL CONCURS
POPULAR DE
FOTOGRAFIA
Fotomercè 2012, el concurs fotogràfic
de la Festa Major de Barcelona,
pretén descobrir, reconèixer i
promocionar la producció de treballs
fotogràfics com també contribuir
a potenciar aquests testimonis gràfics
més complets i globals de la festa
de la Mercè. Seguint la línia dels grans
certàmens de fotografia, es planteja
en els termes següents:

Participació
Tothom pot participar-hi presentant fotografies de les Festes
de la Mercè del 2012, en suport digital, sense que sigui requerida experiència professional. En cap cas cal inscripció prèvia.
Cada persona podrà presentar com a màxim tres fotografies
en format digital.
En el cas de menors d’edat serà necessari el consentiment de
les persones que els tinguin a càrrec.

Període de presentació
El període de presentació és el següent:
Exclusivament del 21 al 30 de setembre de 2012.
Les imatges s’han de penjar a les adreces:
www.bcn.cat/merce o www.bcn.cat/barcelonacultura

Característiques de les obres
Les imatges de fins a 500 kb s’han d’enviar a l’adreça provisional
abans esmentada. S’accepten únicament tres fotos per persona.
No estan permeses les manipulacions que suposin l’alteració de
la informació visual registrada originàriament per l’objectiu de la
càmera i que recull el suport, és a dir, afegir, eliminar, desplaçar o
modificar qualsevol element de la imatge. S’accepta convertir de
color a blanc i negre, enquadrar o retallar una part de la imatge.
Caldrà indicar el nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon, la població, el codi postal i la data de naixement de l’autor o autora.

Premis del certamen
Només es concedirà un premi o accèssit per autor. En el cas que
l’obra presentada fos premiada, l’organització demanarà a l’autor
aquesta imatge en alta resolució (preferiblement 300 dpi i 60 cm)
per a la possible participació en una exposició organitzada per
l’Institut de Cultura i/o per a material de promoció de les festes
de la Mercè.
Les fotografies han de ser originals i exclusives dels autors, i no
han d’haver estat premiades ni publicades abans, excepte en el
cas del Premi Premsa Gràfica.

S’atorgaran els premis següents:
Premis de Fotografia Digital
· Primer premi: 1.000 €
· Segon premi: 600 €
· Tercer premi: 300 €
· 10 accèssits de 150 € cadascun
Es lliurarà un diploma als autors de totes les fotografies seleccionades.
Els imports dels premis restaran subjectes a les retencions legals
vigents en el moment del pagament.
L’import del premi es pagarà a l’autor de la fotografia mitjançant
transferència bancària, per la qual cosa els guanyadors hauran
d’aportar la documentació següent:
· Fotocòpia del DNI
· Full de domiciliació bancària (que proporcionarà l’Institut
de Cultura de Barcelona) conformat per la caixa o el banc
de la persona interessada.
La documentació s’haurà de presentar abans del 14 de desembre de 2012. Passada aquesta data es perdrà el dret a cobrar el
premi.

Premi Premsa Gràfica
Paral·lelament a la realització del certamen popular, l’Institut de
Cultura premiarà amb 600 € la millor fotografia de la Mercè 2012
que s’hagi publicat a la premsa. Es concedirà també una distinció honorífica al millor tractament fotogràfic de la festa fet per un
mitjà de premsa escrita.

Jurat del concurs
El jurat del concurs estarà integrat pels membres següents:

El veredicte es donarà a conèixer en l’acte de lliurament dels premis, un acte públic a l›ICUB el dia 22 de novembre de 2012, i a
partir del dia 26 de novembre es podrà consultar a les webs www.
bcn.cat/merce i www.bcn.cat/barcelonacultura.

President/a: la directora del Programa de Promoció i Difusió
Cultural de l’Institut de Cultura de Barcelona o la persona en qui
delegui.

El secretari o secretària del jurat vetllarà perquè tots els membres
del jurat puguin accedir a totes les fotografies i estendrà acta de
la reunió per a la votació de les obres.

Vocals:
· 2 fotògrafs professionals de la ciutat
· 2 persones de l’ICUB relacionades amb l’organització
de la festa
· 2 representants del sector associatiu vinculat a la Mercè

El premi en metàl·lic restarà sotmès a les retencions establertes
per la normativa fiscal vigent en el moment que es pagui. Qualsevol circumstància que modifiqui el règim general de retencions
haurà de ser acreditada per l’interessat.

Secretari/ària: un membre de la Direcció de Cultura de Proximitat
de l’Institut de Cultura de Barcelona.
Els vocals seran designats per la gerent de l’Institut de Cultura
de Barcelona.

Règim de votació, veredicte
i lliurament de premis
El jurat es reunirà durant els dies següents al final del termini de
presentació, i atorgarà els premis a les obres segons el nombre
de vots obtinguts. La votació començarà pel primer premi i s’atorgaran els tres primers premis per l’ordre de puntuacions rebudes.
En el cas d’empat entre les obres amb més vots, a l’hora de seleccionar el guanyador de qualsevol dels premis el jurat el desfarà
amb una segona votació exclusiva per a les obres més votades.
Si persistís l’empat el president tindrà vot de qualitat.
Els accèssits també es concediran a partir de votar, entre les
obres no premiades, les deu obres que en la votació a l’efecte
obtinguin més vots. Per a aquesta votació cada membre del jurat
elaborarà una llista amb deu obres.

Drets d’autor
Els autors de les fotografies guardonades cedeixen gratuïtament
els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació a l’Institut de Cultura, en exclusivitat per a la difusió
d’actes culturals i/o relatius a les festes de la ciutat, fins a domini
públic i per a qualsevol país del món. Per a qualsevol altra utilització de l’obra, l’Institut de Cultura haurà de demanar autorització
prèvia a l’autor.
Així mateix, en tots els casos queden cedits pels autors de les
obres seleccionades els drets d’explotació que es deriven del
contingut de la base 8.
Els drets morals dels autors queden preservats.

Exposició
L’Institut de Cultura es reserva el dret d’utilitzar les fotografies
guardonades i una selecció de les fotografies presentades al concurs per organitzar una possible exposició durant la Mercè 2013
i, si escau, confeccionar el catàleg corresponent i altres obres o
formats que se’n derivin. També podrà utilitzar aquestes fotografies per il·lustrar els programes de la Mercè i altres publicacions
de caràcter institucional de l’Institut de Cultura de Barcelona i
de l’Ajuntament de Barcelona. La presentació de les fotografies implica en tots els casos l’acceptació d’aquestes bases i, en
conseqüència, la cessió dels drets d’explotació, en els termes a
dalt indicats, de manera no exclusiva, amb caràcter gratuït fins a
domini públic i per a qualsevol país del món.

Autoria i responsabilitat
La presentació de tota fotografia implicarà la presumpció de la
seva autoria, amb les conseqüències de cessió de drets que
consten en aquestes bases. Serà responsabilitat de qui les hagi
presentat tota reclamació que pugi sorgir en relació amb l’autoria
de les obres. A aquests efectes l’Institut de Cultura es podrà dirigir contra aquesta persona en el cas que, com a conseqüència
d’allò previst en les presents bases, resulti reclamada l’autoria de
les obres.
L’Institut de Cultura de Barcelona podrà repercutir contra qui les
hagi presentat totes aquelles quantitats que s’hagi vist obligat a
satisfer amb motiu de reclamacions d’autoria de les fotografies
presentades, així com es reserva el dret de reclamar, a més, els
danys i perjudicis que s’hagin ocasionat a l’Institut per aquest fet.

Dret a la protecció civil del dret
a l’honor, a la intimitat personal
i familiar, i a la pròpia imatge
Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de
les persones i a la pròpia imatge, d’acord amb la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es
comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de
les persones que puguin veure afectats els seus drets a l’honor, la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Aquest consentiment s’haurà de presentar mitjançant el document de cessió corresponent que consta com a annex a les bases presents.

Protecció de dades
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals
aportades pels participants s’incorporaran a un fitxer automatitzat del qual és titular l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’única finalitat de gestionar el concurs Fotomercè.
Les dades incorporades en cap moment seran cedides a cap altra entitat sense el consentiment previ del titular. Tothom que participi en el concurs presentant fotografies consent expressament
al tractament de les seves dades per a la finalitat indicada. Els
participants en qualsevol moment podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts
a la legislació vigent sobre protecció de dades, adreçant-se per
escrit al Registre General de l’Institut de Cultura de Barcelona i
indicant clarament a l’assumpte Tutela de drets.
La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra
d’aquestes bases. Qualsevol imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora.

MÉS INFORMACIÓ
PER TELÈFON

010 Barcelona Informació: les 24 hores del dia (0,47 €,
establiment de trucada; 0,06 €/min tarifat per segons, IVA inclòs)
Consultes, enviant un missatge curt al telèfon 93 317 14 16.

APLICACIONS PER DESCARREGAR

Entreu al web de la Mercè (www.bcn.cat/merce) i us podreu descarregar una aplicació per tenir tota la informació sobre la festa
al vostre telèfon mòbil intel·ligent, sigui de tecnologia Apple o Android. Cliqueu i poseu-vos la Mercè... a la butxaca! També podeu
trobar-les accedint directament a l’App Store o a Google Play.

A LES OFICINES D’INFORMACIÓ

Tiquet Rambles del Palau de la Virreina (la Rambla, 99), de 10 a
20.30 h

TRANSPORTS PÚBLICS ESPECIALS

• Hi haurà servei ininterromput de metro el divendres 21, el dissabte 22 i el diumenge 23, i el dilluns 24 l’horari serà l’habitual.
• Per pujar al castell de Montjuïc, hi haurà un bus especial que
sortirà de la plaça d’Espanya el dies 22, 23 i 24 d’11 a 22 h.
• Amb motiu del piromusical del dilluns 24, es reforçarà el servei
de metro a les línies 1 i 3.
• Per confirmar horaris o per saber com accedir als espais de la
festa: www.tmb.cat i www.bcn.cat/merce.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar o canviar algun espectacle per raons tècniques o meteorològiques.

bcn.cat/
merce

facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/barcelonacultura
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Annex I
Cessió del consentiment
,
major d’edat, veí/veïna de .................……………

, amb domicili a

………………................................. i DNI ………….....

,

que subscriu el present document en nom propi i/o en nom i
representació del seu fill/a…

..

,

ATORGA el seu consentiment a l’Institut de Cultura de Barcelona
per a la utilització de la seva imatge i/o la del menor que, si escau, representa, com a part integrant de la fotografia participant en el Concurs Popular de Fotografia Fotomercè 2012 que organitza aquest
institut, presentada per................ .......................................................,
amb DNI

, així com qualsevol difusió que se’n

pugui fer en l’exercici de les funcions pròpies de l’Institut de Cultura
de Barcelona.
Barcelona,
Signatura

de			

de 2012

