
CONCURS DE FOTOGRAFIA DIADA CASTELLERA D’HORTA 2019 PER A TELÈFONS
MÒBILS

BASES DEL CONCURS

1. Entitat organitzadora i finalitat 

Òmnium Cultural Horta-Guinardó, secció local de l’entitat Òmnium Cultural, amb domicili social
al carrer Diputació, 276, pral.,  08009 Barcelona, amb CIF número G- 08310070 i inscrita al
Registre d'Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 988 (l’“Entitat
Organitzadora”), organitza el Concurs de fotografia de la Diada Castellera d’Horta 2019 per a
telèfon mòbils, per a promoure la participació a tots els públics en la festa i mostrar les seves
habilitats fotogràfiques amb el telèfon mòbil en una activitat de cultura popular catalana. 

2. Principis i modalitats del concurs 

La participació en el Concurs implica la plena acceptació dels termes i condicions previstos en
aquestes bases legals (les “Bases Legals”). L’incompliment de qualsevol de les clàusules de
les Bases Legals implicarà la impossibilitat de participar en el Concurs i, si s’escau, de rebre el
premi obtingut. 

Òmnium Cultural  es reserva la possibilitat  de modificar,  en tot moment,  les Bases Legals  i
d’adoptar totes les decisions que pugui considerar útils per a la seva aplicació i interpretació. 

Condicions de participació 

• La participació en el Concurs està oberta a tota persona física major de 14 anys. 

• No podrà participar-hi el personal de l’Entitat Organitzadora ni cap persona que hagi participat
directament o indirecta en la concepció,  execució i/o gestió del Concurs, així  com els seus
familiars en línia directa (ascendent, descendent i col·lateral). 

• No seran tinguts en compte els participants que no facilitin totes les dades requerides o que
actuïn amb dades personals incorrectes, falses i/o incompletes, així com tots aquells que no
compleixin amb les condicions exposades en aquest Reglament. 

Mecànica del concurs 

• Les fotografies presentades a concurs han de ser fetes amb telèfon mòbil. 



• Han de ser fotografies úniques i originals. 

• La temàtica del concurs està centrada en la Diada Castellera d’Horta, que se celebra el 15 de
setembre de 2019 amb motiu de la Festa Major. 

• S’estableixen dues categories: 

a)  Categoria  ENXANETA:  fotografies  que  mostren  pròpiament  l’activitat  castellera  en  la
construcció i descàrrega de castells. 

b) Categoria PINYA: Fotografies de l’entorn, ambient i reaccions del públic. 

• Cada concursant NOMÉS es podrà presentar a una de les dues categories i amb un màxim
de 3 fotografies, sempre en la mateixa categoria. Cada fotografia haurà de tenir un títol. En cap
cas,  es podrà presentar  a les dues categories.  La inscripció  al  concurs és gratuïta.  No es
podran presentar al concurs ni els membres del jurat ni les persones que participen directament
o indirecta en la seva organització. 

•  Les fotografies es podran retocar amb filtres i  efectes fotogràfics d’aplicacions dels propis
telèfons mòbils.  En cap cas es podran retocar de cap altra manera que no sigui en aquest
entorn. 

• El termini per presentar les fotografies serà del 15 de setembre de 2019 al 30 de setembre de
2019. No s’acceptaran fotografies presentades abans o després d’aquestes dates. 

•  Les  fotografies  s’han  de  presentar  en  format  JPG  per  correu  electrònic  a  horta-
guinardo@omnium.cat fent-hi constar: 

o Nom i cognoms del concursant 

o Correu electrònic 

o Telèfon de contacte 

o Model de telèfon mòbil amb el qual s’han fet les fotografies 

o Títol de les fotografies 

•  L’organització  es  reserva  el  dret  de  denunciar  i  de  demanar  l’eliminació  de  la  fotografia
presentada a concurs si vulnera els drets personals, resulta ofensiva, atenta contra la imatge
pública o és discriminatòria.  Així mateix també es retiraran del concurs els participants dels
quals se sospiti que les fotografies presentades no s’ajustin a les bases. 

3. Premis, jurat i exposició de fotografies 

•  El premi del concurs és, per a cadascun dels guanyadors de les categories  ENXANETA  i



PINYA: 
-50€ en productes consumibles de l’establiment MILAR-SERRET 
-Cistella de productes i material d’Òmnium Cultural 

• El jurat d’aquest concurs estarà format per: 
2 membres de la Junta Territorial d’Òmnium Horta-Guinardó 
1 membre de la secció fotogràfica dels Lluïsos d’Horta 1 membre de la Comissió de Festes
d’Horta 
1 personalitat independent vinculada a la divulgació del món casteller 

•  El  jurat  seleccionarà  i  premiarà  una  fotografia  de  cadascuna  de  les  dues  categories,
ENXANETA i PINYA. 

• El jurat triarà fins a un màxim de 30 fotografies per a ser exposades públicament a diversos
centres culturals, associatius i cívics del districte d’Horta-Guinardó. Aquestes fotografies també
es podran penjar a Facebook, Twitter i altres xarxes socials d’Òmnium Cultural, i podran ser
utilitzades com a imatge promocional. La participació al concurs implica la cessió de drets de
reproducció,  distribució,  exhibició,  comunicació  pública  i/o  transformació  de  les  fotografies
lliurades a concurs per part d’Òmnium Cultural. 

•  Òmnium Cultural d’Horta-Guinardó contactarà amb els guanyadors per comunicar- los que
han estat guardonats abans del 31 d’octubre de 2019. 

• L’acte de lliurament dels premis es comunicarà oportunament. En la mesura del possible, es
farà coincidir amb la inauguració de l’exposició fotogràfica amb la selecció de les fotografies
triades pel jurat. 

4. Protecció de dades personals 

El  Responsable  del  tractament  de  les  dades  personals  que  facilitin  els  participants  serà
Òmnium. La finalitat del tractament serà la d’organitzar i gestionar el Concurs de fotografia de la
Diada Castellera d’Horta 2019 per a telèfon mòbils. Les dades personals es conservaran durant
el  termini  de tres anys a  comptar  des  de la  finalització  del  Concurs.  La base legal  per  al
tractament de les dades és el consentiment del participant prestat mitjançant l’acceptació de les
Bases Legals. Òmnium podrà difondre i exposar les seves dades (nom i cognom) així com la
fotografia  presentada  per  a  la  difusió  del  concurs.  Es  podrà  sol·licitar  l’exercici  dels  drets
d’accés,  rectificació,  supressió i  oposició,  així  com de limitació  i  portabilitat,  mitjançant  una
sol·licitud  per  correu  electrònic  a  dades@omnium.cat  (ref.  “Concurs  de  fotografia  Diada
Castellera d’Horta 2019”). En el supòsit que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es desitgi
formular una reclamació o obtenir més informació de qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 


