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Com se seleccionaran les fotografies guanyadores? 

Un Comitè de Selecció format per membres del l’Associació Centre 
d’Higiene Mental  i professionals de l’àmbit de la imatge i la 
comunicació farà una selecció d’un màxim de 12 propostes finalis-
tes, que es publicaran el 5 de novembre de 2015 a la pàgina web 
www.espaijove.net. Les fotografies seleccionades s’exposaran en 
suport imprès del 5 al 15 de novembre de 2015 al Casal de Joves 
de Les Corts, C/. Dolors Masferrer i Bosch, 33.

El Comitè designarà les 3 fotos guanyadores que es faran públi-
ques l’11 de novembre de 2015 a les 19:00 hores a la finalització 
de la Taula Rodona sobre Salut Mental Jove que tindrà lloc a la 
Sala de plens del Districte de Les Corts a la Pl. Comas, 18. A 
continuació es procedirà l’entrega dels premis als guanyadors. El 
Comitè podrà declarar desert el concurs. 

Quins premis hi haurà? 

• El primer premi consistirà en un iPhone 6 Plus de 64 GB 
• El segon premi consistirà en un iPhone 6 de 64 GB 
• El tercer premi consistirà en un Ipad Air 2 Wi-Fi de 64 GB 

Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l’Associació 
Centre d’Higiene Mental Les Corts, el qual es reserva els drets 
de poder fer-les servir per a qualsevol acte i/o activitat que 
desenvolupi. Les fotografies restaran al fitxer de Formació de 
l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts tal i com esta-
bleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre i el Reial Decret 
1720/2007 dins dels procediments ARCO. 

Les fotografies no premiades es retornaran per correu electrònic i 
es cancel•laran dels fitxers de l’Associació Centre d’Higiene Men-
tal Les Corts tal i com estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 
de desembre i el Reial Decret 1720/2007 dins dels procediments.



En el context de la celebració del 
40è Aniversari del Centre d’Higiene Mental, 
hem volgut impulsar conjuntament amb els 
Districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gerva-
si una Setmana de la Salut Mental Jove. Una 
de les activitats és un certamen fotogràfic 
sobre Salut Mental Jove.

Bases del certamen fotogràfic sobre 
Salut Mental Jove

Quin és l’objectiu del certamen? 

El certamen fotogràfic té per objectiu premiar la imatge fotogràfi-
ca (objecte, persona, activitat, etc.) que millor expressi l’idea 
de la Salut Mental Jove. 

Qui pot participar-hi? 

El concurs està obert a totes aquelles persones d’edats compreses 
entre els 12 i 25 anys. 

Quines característiques han de tenir les fotografies? 

Cada participant pot presentar una fotografia, que ha de ser obra 
de l’autor/a i ha de tenir caràcter inèdit. Els autors de les 
fotografies seleccionades hauran d’aportar una declaració signada 
d’autoria. Veure model a la web www.espaijove.net. 

Si a les fotografies hi apareixen persones identificables, caldrà 
aportar el seu consentiment per escrit, d’acord amb el model que 
també trobareu a la web www.espaijove.net. 

Les fotografies han d’estar fetes mitjançant telèfon mòbil. 

Com s’han de presentar les fotografies? 

Format 

Les fotografies es presentaran en format .jpg i han de tenir una 
dimensió mínima, pel costat més llarg, de 30 cm (equivalents a 
3.543 píxels) i una resolució de 300 dpi per a la seva publicació 
en suport imprès. 

Tramesa 

Les fotografies s’han de trametre mitjançant el formulari 
d’enviament  que trobareu a la web www.espaijove.net al correu 
electrònic certamen.fotografic@chmcorts.com. 

El termini de presentació de fotografies finalitza el 31 d’octubre 
de 2015. 


