
“ELLS I TU” IV CONCURS FOTOGRAFIA PER A JOVES  
ES BALUARD MUSEU D’ART MODERN I CONTEMPORANI DE PALMA 
 
BASES 
 
Participants 
 

-Tenir entre 13 i 17 anys, ambdós inclosos.  
 

-És important acceptar les condicions de participació adjunta en aquestes bases 
del concurs (Annex). 

 
Premi 
 
-S’atorgaran tres premis en col·laboració amb Foto Ruano. 
 

• 1r premi:         -    Xec bescanviable per material fotogràfic valorat en 150€ a 
Foto Ruano  

- Carnet Família Amiga d’Es Baluard vigent durant un any 
(permet entrada gratuïta a tots els membres de la família, 
regal d’un catàleg editat pel museu, descomptes, etc.)  

• 2º premi: Xec bescanviable per material fotogràfic valorat en 100€ a Foto Ruano 
i entrada gratuïta al museu durant tot el 2019. 

• 3r premi: Xec bescanviable per material fotogràfic valorat en 50€ a Foto Ruano 
i entrada gratuïta al museu durant tot el 2019. 
 

La teva fotografia i la seva autoria es difondran a la web i a les xarxes socials d’Es 
Baluard. 
 
Tema 
 
El tema de les fotografies és “Ells i tu” al·ludint a l’exposició temporal del museu “Ells 
i nosaltres”. En elles es pretén que els participants mostrin la seva relació amb el món 
animal. Es valorarà el sentit crític i la responsabilitat al voltant del tema. Alguns eixos 
temàtics a desenvolupar poden ser: l'explotació animal, l’alimentació, la contaminació 
/ sostenibilitat, el vincle i la tradició. 
 
Vine a visitar l’exposició “Ells i nosaltres” i anima’t a participar!!! 
 
A més oferim visites guiades gratuïtes (prèvia inscripció) a l’exposició “Ells i nosaltres” 
per a tots aquells joves interessats en un major aprofundiment de les temàtiques.    
 
Per a joves i entitats juvenils interessades en una visita a l’exposició cara a la 
participació al concurs contactar amb difusio02@esbaluard.org 
 
 
 
Com pots participar? 
 
Has d’enviar les fotografies per correu electrònic a: difusio02@esbaluard.org 
especificant a l’assumpte del correu “Participació  IV concurs de fotografia per a joves 
Es Baluard”. 
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Terminis 
 
El termini per enviar les fotografies és del 15 de novembre de 2018 al 7 de gener de 
2019, ambdós inclosos.  
 
Format 
 
S’acceptaran un màxim de 2 fotografies per participant. Aquestes han de ser inèdites 
i no poden haver estat presentades en cap altre concurs. Cada fotografia ha de tenir 
una resolució màxima de 4 MB. 
 
Documentació adjunta a entregar 
 
*Annex 1: dades del participant. 
 
La protecció de dades personals corre a càrrec de la Fundació Es Baluard Museu d’Art 
Modern i Contemporani de Palma com organitzador del concurs, el qual es compromet 
a utilitzar-los per dur a terme el concurs segons la normativa, de conformitat amb la 
legislació vigent. 
 
El fet de participar en el concurs implica que els participants cedeixin gratuïtament a 
Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma la possible difusió 
de les fotografies guanyadores a la web del museu, en qualsevol altre suport, en àmbit 
mundial dins del marc de les activitats de l’exposició “Ells i nosaltres”. 
 
Preselecció i votació de l’obra premiada 
  
Es farà una primera preselecció per part d’Es Baluard, durant la segona setmana de 
gener de 2019, de 10 fotografies finalistes. 
 
Durant la tercera setmana de gener de 2019, s’informarà personalment als participants 
pre-seleccionats. Per optar a la fase final, aquests hauran d’enviar la següent 
documentació: 
 

-Annex 2: Autorització i autoria legal a emplenar per part dels pares o tutors 
legals. 
 
-Annex 3: Autorització legal a emplenar per part de les persones que apareguin 
a les fotografies i es puguin reconèixer. 

 
Un jurat organitzat pel museu valorarà les 10 fotografies finalistes per atorgar el 
primer, segon i tercer premi. 
 
Les obres guanyadores i els seus autors es faran públics en un acte organitzat en el 
museu, el 22 de gener de 2019 a les 18h, en el que s’exposaran les 10 fotografies 
finalistes. Les 3 fotografies guanyadores es faran públiques també a la web del museu 
i a les seves xarxes socials. 
 
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 
 
 


