
Mirades amb veu 2019 
Convocatòria 1r concurs de fotografia 
per la sensibilització envers les 
violències Masclistes 
Metges del Món Catalunya

#MiradesAmbVeu

Presentació_
Mirades amb veu és un concurs fotogràfic acompanyat de text, dirigit exclusivament a dones titulars de 
drets, que estiguin participant en programes d’apoderament a Catalunya.

El concurs es basa en una experiència prèvia organitzada per Metges del Món El Salvador, on ja fa tres 
anys consecutius que se celebra un certamen de fotografia d’aquestes característiques. És amb gran 
il·lusió que, enguany, emprenem aquesta iniciativa, similar, a Catalunya.

La temàtica de Mirades amb veu és sobre les diferents violències que existeixen a les vides de les 
dones, amb l’objectiu de crear un espai de participació i reflexió mitjançant l’expressió fotogràfica. 
El concurs està dividit en 4 seccions, i cada una aborda diferents conceptes de manera transversal.

Tant la creació d’imatges fotogràfiques com de text poden formar part de processos clau en el 
desenvolupament i apoderament de les titulars de drets. Per això animem a les entitats i persones que 
ja treballen amb la fotografia participativa i expressió creativa, a sumar-se a aquesta iniciativa i fer que la 
mateixa participació en el concurs passi a formar part, també, d’aquests processos vitals.

L’entrega de premis es farà, conjuntament amb la projecció de les fotografies guanyadores, a la 
presentació de la Jornada de projectes de Metges del Món amb motiu del 25N, dia per la eradicació de 
les violències vers les dones.

Bases_
PARTICIPANTS
Podran participar en la present convocatòria totes les dones majors d’edat, dins del marc geogràfic de 
Catalunya de qualsevol nacionalitat residents a Catalunya i Espanya. Només podran participar les dones 
titulars amb drets que estiguin en programes d’apoderament, ja siguin d’inserció laboral, social, de 
formació, etc. en entitats publiques i/o privades catalanes.

Les titulars de drets es poden presentar a títol personal, sempre que puguin demostrar amb una carta 
formal, a quina entitat estan adherides i el programa que estan cursant. Les entitats que treballen amb 
titulars de drets també poden fer de mediadores i presentar els treballs d’una, o més, persones.

Es pot participar a tantes seccions com es vulgui, sempre que no s’entregui més de tres fotografies, amb 
el text corresponent a cada una, per secció. 

S’identificarà a cada participant pel seu NIF o NIE, de tal forma que només podrà existir una participant 
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per NIF o NIE, i no s’acceptaran enviaments posteriors amb el mateix NIF o NIE.
La participació és gratuïta.

PREMIS
Les concursants premiades rebran material fotogràfic i beques de formació valorades en 400 € per secció. 
El Premi Metges del Món, ‘Juntes, actuem’, serà la fotografia de portada de l’agenda 2020 de Metges del 
Món Catalunya.

SECCIONS
1. ‘La meva mirada té veu’
Tenim veu: veiem, assenyalem, actuem, i comuniquem. No necessitem que parlin per nosaltres ni que 
ens concedeixin una veu. La fotografia guanyadora d’aquesta secció ha de transmetre com plantem cara 
a les violències masclistes, i que no estem disposades a ignorar-les ni girar l’esquena a fets que veiem, 
sentim, o intuïm.

2. ‘A partir d’ara’
El futur és nostre i volem mostrar que moviments i lemes com #Noesno o #Niunamenos no són una 
moda passatgera; diem prou des d’arreu del món, al marge de la nostra identitat social o cultural. La foto 
guanyadora d’aquesta secció ha de convidar a reflexionar sobre el moment actual de nou feminisme global.

3. ‘Canviem els fonaments’
Les violències conceptuals ens envolten: als mitjans de consum popular com revistes, la televisió, la 
música, els videojocs, o els vídeos musicals en són uns quants exemples. La foto premiada serà la que 
millor pugui crear consciència envers aquestes violències i les seves conseqüències.  

4. Premi Metges del Món Catalunya: ‘Juntes, actuem’
Juntes som més fortes i ens fem sentir. La fotografia guanyadora d’aquesta secció ha de ser col·lectiva, 
creada per un grup de mínim tres dones, i màxim deu, i reflectir aquest concepte.  

Nota important:
En totes les seccions, cada foto s’acompanyarà d’un text breu, de mínim 20 i màxim 300 paraules 
que expliqui o bé la intenció de la foto, o que sigui una reflexió personal, o un relat d’una experiència 
personal relacionada amb el tema i la fotografia que es presenta. 

PROCÉS I FORMAT D’ENTREGA
Cada participant pot entregar un màxim de tres imatges per secció, amb el text corresponent per imatge, 
a cada secció. No s’admeten sèries de imatges, i cada premi s’atorgarà a una sola imatge acompanyada 
per un sol text.

En el cas de les participants a la secció col·lectiva ‘Juntes, actuem’, s’haurà d’entregar els noms, acompanyats 
dels NIE o DNI, de totes i cadascuna de les participants. El nombre de fotografies acompanyades de text 
és el mateix que per les demés seccions: només es podran entregar tres obres (fotografia amb text) a 
concurs, i no s’admetran sèries fotogràfiques. 

Les fotografies s’enviaran mitjançant el correu comunicacio.catalunya@medicosdelmundo.org 
Només s’acceptaran enviaments per correu electrònic.

S’enviarà una carpeta comprimida per participant o col·lectiu, amb la secció del concurs en majúscules, 
seguit del nom i cognoms o nom del col·lectiu. Les imatges estaran dins de la carpeta.
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El format acceptat és el .jpg, no s’admetran .tiff, ni .raw, ni .pdf.

La resolució de les fotografies serà de 72 ppp amb 1100 píxels el costat més llarg. No han de portar ni 
marques d’aigua, ni copyright, ni signatures.

A més de les imatges, dins de la carpeta s’afegirà un document en el qual figuraran les dades personals 
de la participant, o en el cas dels col·lectius, de totes les components d’aquell grup de persones, seguit 

de les dades de les entitats o representants. Aquestes són:

DATA LÍMIT D’ENTREGA 11 de Novembre 2019

SELECCIÓ
La selecció dels treballs que participen es realitzarà des de l’organització de Metges del Món amb 
diferents jurats per cada secció. Aquests jurats estaran formats per persones tècniques i voluntàries de 
Metges del Món, fotògrafes professionals i persones del món de la fotografia.

Per evitar errors, si una persona es presenta a títol personal, les entitats no podran presentar el treball 
d’aquella mateixa persona. Si es detecta que coincideix una participant a títol personal, amb una entitat 
que presenti el treball de la mateixa persona, quedarà nul·la la seva participació.

L’organització farà públiques les fotografies seleccionades a les xarxes socials entre el 14 i 18 de 
novembre. L’organització haurà contactat prèviament amb les persones i/o entitats que els representi 
via correu electrònic i per telèfon. És obligatori facilitar una adreça de correu i número de telèfon amb 
aquesta finalitat.

DRETS
Les participants conservaran els drets d’autoria del seu treball. Per a les fotografies seleccionades i / o 
guanyadores, l’organització es reserva els drets de reproducció i exposició, o projecció, i l’ús il·limitat i no 
exclusiu de les imatges en alta resolució per a les activitats a tots els mitjans, incloses les xarxes socials i 
publicacions en línia o impreses que tinguin relació amb el concurs i totes les activitats promocionals i 
educatives relacionades sense cap remuneració.

Les participants guanyadores de qualsevols secció són les titulars de drets d’autor d’aquelles imatges que 
han entregat, i com a tal representen i garanteixen que la presentació de les imatges no infringeix cap 
llei i que no existeixen tercers que puguin presentar cap reclamació o objecció respecte als drets atorgats 
a l’organització, i que estan especificats aquí. L’autora de les fotografies declara disposar de l’autorització 
necessària de les persones que puguin aparèixer retratades, sent la participant l’única responsable 
davant qualsevol reclamació que pugui ser interposada per aquest motiu, quedant exempta de tota la 
responsabilitat l’organització.

Dades de les participants:
_ Nom
_ Cognoms
_ NIF o NIE
_ Entitat de la qual és titular amb drets
_ Referent
_ Correu electrònic del/la referent de l’entitat
_ Telèfon i nom de contacte

Dades de l’entitat o persones representants:
_ Nom
_ Cognoms
_ NIF o NIE
_ Entitat que representa
_ Relació amb la persona o persones que representa
_ Correu
_ Telèfon i nom de contacte
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DISPOSICIONS GENERALS
El sol fet de participar en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació i compliment de totes i 
cadascuna de les bases que s’exposen en aquest document. Qualsevol incompliment de les clàusules 
exposades suposarà la no-participació en el concurs.

Les dades personals facilitades per les persones participants seran tractades en conformitat al Reglament 
General de Protecció de dades, de 25 de Maig 2016, podent les mateixes exercir el seu dret a accedir-les, 
rectificar-les o cancel·lar-les.

Ens podeu contactar per qualsevol dubte o aclariment via correu electrònic: 
comunicacio.catalunya@medicosdelmundo.org 

Amb la col·laboració de
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