
Bases del III Concurs de Fotografia Digital “Les 

meves vacances a la Costa de Barcelona-Maresme” 
 
El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme us convida a participar al III 
Concurs de Fotografia Digital “Les meves vacances a la Costa de Barcelona-
Maresme” 2010. 
 
1. L’objectiu principal del concurs “Les meves vacances a la Costa de Barcelona-
Maresme” és mostrar, des de diferents perspectives, el nostre territori i la seva 
oferta de lleure per passar-hi uns dies (turisme cultural, gastronòmic, sol i platja, 
etc.) i que quedin clarament identificades territorialment. Totes les imatges 
hauran de seguir aquest objectiu, sino seran retirades del concurs. 
 
2. Les fotografies han de ser realitzades dins els límits de la comarca del 
Maresme. Cal especificar l’indret i població on s’ha fet conjuntament amb el nom 
de la imatge. La temàtica és lliure, pot ser sol i platja, turisme actiu, gastronòmic, 
etc. 
 
3. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, afeccionada o 
professional, major de 18 anys. 
 
4. Les fotografies han de ser en format digital. 
 
5. El màxim de fotografies admeses per autor serà d’una. 
 
6. Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai premiades en cap 
altre concurs. 
 
7. La inscripció en aquest concurs és gratuïta. 
 
8. Les obres s’hauran d’enviar a través del formulari que es troba a la pàgina web 
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, 
www.costadebarcelonamaresme.cat  
 
9. El termini de presentació de les obres és fins al dia 1 d’octubre de 2010. El 
Consorci es reserva el dret d’ampliar aquest termini, així com declarar-lo desert si 
la qualitat de les imatges no és l’adequada i el jurat ho considera oportú. 
 
10. L’elecció dels guanyadors/es serà en dues fases. La primera serà a partir 
d’una selecció del jurat d’on sortiran les 7 millors imatges, i la segona (De l’11 al 
24 d’octubre de 2010) a través de votacions a través de la web 
www.costadebarcelonamaresme.cat. El jurat serà format per persones 
relacionades amb el món de la fotografia, de la comunicació i del Consorci de 
Promoció Turística Costa del Maresme. D’acord amb la composició següent: 
Jurat 
 

President: Josep Maria Juhé i Mas (President del Consorci i alcalde de Calella) 
       Vocals:  

- Josep Cano i Dearribas (Fotògraf professional) 
- Marisol Sanz i Moral (Cap de Comunicació Consell Comarcal del Maresme) 
- Gemma Campillos i Granados (Auxiliar tècnic turisme Consorci de 

Promoció Turística Costa del Maresme) 
- Eva Esplugas i Reina (Tècnic de turisme del Consorci de Promoció Turística 

Costa del Maresme) 
Secretària: Ana Cris Gilaberte i Ferrús (Gerent del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme) 



 
 
El jurat valorarà la qualitat artística i la composició de la imatge així com el 
missatge que vol transmetre. 
 
11. La decisió del jurat serà inapel�lable. 
 
12. Les fotografies presentades que resultin guanyadores o guardonades 
quedaran en propietat del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, que 
ostentarà la titularitat dels drets d’autor, de publicació i de reproducció, i dels 
drets de cessió a tercers, sense limitació de cap mena i indefinidament, sempre 
amb la indicació al peu de la fotografia del nom de l’autor o autora sempre que 
sigui possible. A aquests efectes el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme podrà realitzar  la publicació, reproducció i l’exercici dels drets d’autor 
directament o en col�laboració amb altres entitats, igualment sense limitació de 
cap mena i per temps indefinit. 
 
13. El veredicte del concurs es farà públic el dia 29 d’octubre de 2010, amb 
convocatòria dels mitjans de comunicació i en acte obert al públic i concursants, 
que tindrà lloc a la seu del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, a 
Mataró. El Consorci es reserva el dret d’ampliar aquest termini. 
 
14. Els guanyadors i guardonats seran avisats oportunament abans del lliurament 
dels premis. 
 
15. La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. 
 
16. S’estableixen 7 guardons: 1r premi, 2n premi, 3r premi i 4 accèssits.  
 
17. Dotacions dels premis: 

 
1r premi: un cap de setmana per a dues persones en règim de pensió completa 
(en temporada baixa) amb una sessió d’una hora a la zona wellness amb spa, 
piscina d’hidromassatge, sauna finlandesa, bany de vapor i dutxes bitèrmiques 
seqüencials. Gentilesa de l’Hotel Bernat II**** de Calella, certificat amb Turisme 
familiar i Turisme esportiu. 
2n premi: Una nit amb allotjament i esmorzar per a dues persones en temporada 
baixa, gentilesa de l’Hotel Neptuno*** de Calella,  certificat amb Turisme familiar 
i distingit amb el SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en 
Destinació). 
3r premi: un cap de setmana per a dues persones en règim mitja pensió, en 
temporada baixa, gentilesa de l’Hotel Internacional** de Calella, certificat amb el 
SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació) i ISO 
9001. 
1r accèssit: ruta guiada en segway per a dues persones d'uns 90 min. de durada, 
a escollir entre un circuit pel passeig marítim de Mataró i un recorregut pels parcs 
i jardins de la ciutat. Gentilesa de Segway STP (Mataró). 
2n accèssit: quatre entrades per a un cirtuit gran, gentilesa de Bosc Vertical 
(Canyamars-Dosrius). 
3r accèssit: dos tickets per a l’activitat Laser combat, gentilesa d’Activ Natura 
(Santa Susanna). 
4t accèssit: una hora de segway tour de muntanya per a dues persones o una 
hora de tir amb arc en recorregut de bosc, gentilesa de CCSea Activity 
(Canyamars-Dosrius). 
 
18. Els premis s’hauran de gaudir durant l’any 2011. 
 


