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Eva Caselles i Pujol. Primer premi

17è concurs de fotografia FIF

Organitza: Amb el suport de:

La Facultat d’lnfermeria i Fisioteràpia, en el marc de la IX 
Jornada d’lnfermeria i Fisioteràpia, convoca el seu 18è 
Concurs de Fotografia per posar en valor el paper decisiu 
que juguen els professionals de la infermeria i la fisioteràpia 
en el benestar de la comunitat.

PARTICIPANTS
La participació està oberta a tota la societat.

PRESENTACIÓ DE LES IMATGES
Cada participant podrà presentar com a maxim 2 fotogra-
fies. Les imatges presentades tindran una mida màxima de 
30x40 cm i estaran muntades sobre una cartolina negra de 
40x50 cm.

Les fotografies poden ser en blanc i negre o en color i aniran 
acompanyades d’un arxiu en format digital TIFF, JPEG... d’l 
a 5 MB de pes, amb la qualitat necessària per fer una repro-
ducció de la mateixa a mida a 300dpi.

Cada fotografia portarà en el revers un títol i el pseudònim 
de l’autor i anirà acompanyada d’un sobre tancat retolat 
amb el mateix títol i un escrit en el seu interior on consti: 
dades de l’autor/a, adreça, telèfon, email, centre de treball 
i una autorització de les persones que surten a la fotogra-
fia sempre que es puguin identificar (la UdL no comunicarà 
mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estricta-
ment previstos en la Llei). 

És impescindible que en l’autorització signada per les per-
sones idenificades o identificables consti, amb carècter pre-
vi a la seva signatura, que han llegit i han entès el contingut 
de la informació en matèria de protecció de dades.

Les fotografies podran ser lliurades personalment i/o per 
correu a:

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia
Deganat FIF (despatx E-02)

Montserrat Roig, 2
25198 LLEIDA

Tel. 973 70 24 43
fif.secretariadeganat@udl.cat



Organitza: Amb el suport de:

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El darrer dia de presentació de fotografies és el 6 d’abril de 
2021, a les 14 hores.

PREMIS
Els premis seran lliurats durant la IX Jornada d’lnfermeria i 
Fisioteràpia, que se celebrarà el 13 d’abril de 2021.

S’aplicarà la retenció d’IRPF corresponent.

JURAT
El jurat estarà format per professionals infermeres i fisiote-
rapeutes i experts en l’obtenció i tractament d’imatges i de 
la comunicació. El jurat procedirà a l’emissió del veredicte 
d’acord amb criteris com l’originalitat, el valor científic, la 
qualitat artística i tècnica de la imatge i la seva relació amb 
el tema del concurs. La decisió del jurat és inapel·lable.

EXPOSICIÓ
Se seleccionaran un màxim de 10 fotografies que formaran 
part de l’exposició que s’organitzarà després del concurs.

CONDICIONS
Les fotografies no podran haver estat premiades en altres 
concursos i s’han d’ajustar a la temàtica del concurs.

Les fotografies premiades restaran propietat de la Facultat 
d’lnfermeria i Fisioteràpia que les pot utilitzar també per a 
finalitats de promoció i publicitat de la UdL. 
En el cas de fer-ne ús, sempre es farà esment de l’autor/a 
de les mateixes.

Les imatges només s’utilitzen durant dos anys; es con-
serven mentre no exerciu el vostre dret de supressió i es 
destrueixen en els termes i condicions previstes en la nor-
mativa sobre conservació i eliminació dels documents ad-
ministratius de la UdL, i les taules d’avaluació documental 
aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.
cat/ca/serveis/arxiu/). No seran admeses a concurs aque-
lles fotografies que no compleixen l’establert en la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales i al Regla-
ment (UE) 2016/679. La participació en el concurs compor-
ta l’acceptació d’aquestes bases.

El responsable del tractament d’aquestes imatges és la 
Universitat de Lleida (dades de contacte del representant: 
Secretaria General, Pl. Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, 
sg@udl.cat, dades de contacte del delegat de protecció de 
dades: dpd@udl.cat). Podeu accedir a les vostres imatges; 
sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; opo-
sar-vos al tractament i sol·lcitiar-ne la limitació, mitjançant 
escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat. També podeu
presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de 
l’Autotitat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Primer premi: 300 euros
Segon premi: 200 euros
Tercer premi: 100 euros
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