2a edició Premi
per al voluntariat
de la Fundació Espigoladors

Posa el focus
en l’aprofitament
alimentari

Objectius
i bases del
concurs

Després de la bona rebuda de la primera edició del Premi per al voluntariat de la Fundació
Espigoladors, celebrat l’any 2020 sota el nom d’”Espiulades per l’aprofitament alimentari”
i amb el format de microrelats, enguany volem celebrar la segona edició d’aquest Premi:
sota el títol “Posa el focus en l’aprofitament alimentari”, presenta un nou format respecte
la primera edició i esdevé un concurs de fotografia. Aquesta segona edició del Premi s’emmarca en les accions que durem a terme durant la tardor del 2021, sota el paraigües del
Dia Internacional de Conscienciació sobre les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari (29
setembre) i el Dia Mundial de l’Alimentació (15 d’octubre). S’organitza amb el suport del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
Objectiu. Promoure entre la ciutadania l’aprofitament alimentari, els valors de l’espigolament
i la defensa de l’agricultura local, així com fomentar la participació entre la nostra xarxa de
voluntariat i atraure-hi noves persones.
Descripció i temàtica. Concurs de fotografia
amb l’aprofitament alimentari com a temàtica central. Aquesta es podrà expressar des de
diverses mirades i vessants que promoguin el
valor dels aliments, el producte local i de proximitat, la tasca de la pagesia, la cuina sostenible
o els valors que promou l’espigolament (aprofitament, comunitat, voluntariat, solidaritat, sostenibilitat…).
Participants. S’estableixen dues categories de
participació. En les dues, les persones participants ho faran sota pseudònim.
•
•

Categoria individual: persones majors de 18
anys que estiguin registrades a la borsa de
voluntariat de la Fundació Espigoladors.
Categoria familiar: hi poden participar grups
o famílies (de mínim dues persones) amb
membres de totes les edats, amb la condició
que almenys un d’ells/elles sigui major d’edat
i estigui registrat a la borsa de voluntariat de
la Fundació Espigoladors.

Dates d’inici i fi del concurs. El concurs comença dimarts 28 de setembre de 2021 i finalitza diumenge 10 d’octubre de 2021. El termini de
presentació de fotografies comprèn el període
entre ambdues dates -incloses-.
La Fundació Espigoladors es reserva la facultat de prorrogar la durada del concurs, de suspendre’l o de posar-hi fi de forma anticipada,
i deixar-ho sense efecte, i també de modificar
les bases en qualsevol moment. En tot cas, es
compromet a comunicar les bases modificades
a través del web espigoladors.cat per a què els/
les participants tinguin accés a aquesta informació.
Criteris de presentació de les obres.
• La fotografia haurà d’anar acompanyada
d’un títol de màxim 280 caràcters.
• Cada participant podrà presentar un màxim
d’1 fotografia per categoria (és a dir, podrà
presentar al concurs un màxim de 2 obres).
• Poden ser fetes tant amb mòbil com amb càmera fotogràfica.
• Les fotografies han d’estar lliures de marques d’aigua o signatures.
• Si a la imatge hi apareixen menors, s’haurà
d’haver obtingut el consentiment dels pares,
mares o tutors legals.
• Les fotografies hauran de ser originals i inè-

•

•

dites, i no hauran estat premiades amb anterioritat en un altre concurs o certamen
fotogràfic.
No s’acceptaran fotografies en les quals
s’hagi realitzat fotomuntatge i sí s’acceptaran amb filtres o ajustos de nivells (exposició,
contrast, saturació, etc.).
Els/les participants han de poder garantir
que són els legítims titulars dels drets d’explotació de les fotografies i que disposen
d’autorització expressa per a la captació,
publicació i reproducció de les imatges de
les persones que puguin aparèixer a les fotografies.

Procediment de participació. Es participa al
concurs omplint i enviant el formulari de participació en línia amb les dades requerides i adjuntant la fotografia que es vol presentar dins del
termini establert en aquestes bases. Es demana a
les persones participants l’elecció d’un pseudònim, sota el qual s’enviaran les fotografies al jurat.
Difusió del concurs. Les bases del concurs es
publiquen al web espigoladors.cat, dins l’apartat “Marató i Premi per l’aprofitament alimentari”. El formulari de participació és en línia i
està disponible a l’espai web esmentat. Ha de
ser degudament complimentat i enviat seguint
els criteris de presentació. Es publiquen diverses notícies i publicacions a les xarxes socials
relacionades amb el concurs per a donar-lo a
conèixer i fomentar-hi la participació, i s’informa a tota la borsa de voluntariat mitjançant correu electrònic.
Requisits tècnics sobre les obres presentades.
• Els formats acceptats són: JPG, TIFF, PDF
(mida mínima de la fotografia: 1480px x
1040px / pes mínim de l’arxiu: 1MB)
• Només es poden lliurar en suport digital a
través del formulari en línia o, en cas que
no s’hagin pogut adjuntar a través d’aquest
formulari, per correu electrònic a l’adreça
comunicacio@espigoladors.com amb l’assumpte “Premi voluntariat Espigoladors”.
Jurat. El jurat estarà format per:
•
•

Jordi Flores, fotògraf/a professional i voluntari de la Fundació Espigoladors.
Anna Achon, fotògrafa professional especialitzada en periodisme i documental. És
la fotògrafa del projecte DAMES (Dones que

•

•
•

•

Alimenten un Món en Emergències).
Maria Aurell, tècnica de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
Anna Gras, responsable de comunicació de
la Fundació Espigoladors.
Josep Lluís Escuer, membre del Consell rector de la Federació de Cooperatives Agràries
de Catalunya (FCAC) en l’àmbit dels subministraments.
Germán Domínguez (El Nano Farinetes), jove
pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Criteris de valoració. El jurat tindrà en compte, entre d’altres, l’originalitat, la creativitat, la
qualitat, la rellevància del missatge transmès i
l’adequació al tema escollit. Aquests criteris de
valoració s’aplicaran tenint en compte la fotografia i el títol escollit per aquesta. El jurat es
reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte
no previst en aquestes bases.
Premis. Hi haurà un premi per a cadascuna de
les categories, individual i familiar. Les dues propostes guanyadores seràn premiades amb un lot
de productes es im-perfect®. Les fotografies
guanyadores també seran publicades a les xarxes socials, butlletins i web de la Fundació Espigoladors i el Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural.
Veredicte i lliurament de premis. El resultat
serà inapel·lable i es farà públic a la V Jornada per l’aprofitament dels aliments i sistemes
agroalimentaris més sostenibles, que se celebrarà el dia 15 d’octubre de 2021. L’organització
del premi es posarà en contacte, prèviament,
amb les persones guanyadores per convidar-les
a l’acte de lliurament. En cas de no poder assitir-hi, podrà assistir una altra persona en representació seva.
Les obres seleccionades com a guanyadores
també es comunicaran, en data posterior al lliurament de premis, als canals de comunicació
de la Fundació Espigoladors i del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Drets d’exclusió. La Fundació Espigoladors es
reserva el dret d’excloure qualsevol persona
participant que consideri que no compleix les
condicions de participació o que està fent un
mal ús o abús del concurs. També es reserva el

dret d’invalidar, eliminar o no tenir en compte
aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs,
de manera enunciativa i no limitativa, l’intent
de registre de més d’un perfil d’usuari per part
d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat; o quan es consideri que les fotografies continguin elements que de qualsevol
forma puguin considerar-se contraris als drets
fonamentals i les llibertats públiques.
Drets de publicació. La totalitat o una selecció
de les fotografies presentades al concurs sortirà
publicada al web espigoladors.cat i a les xarxes
socials de la Fundació Espigoladors, així com als
canals de comunicació del Deparatment d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya. Els i les participants
tenen dret a oposar-se a la publicació de la seva
obra, sempre i quan ho facin explicit a través del
formulari d’inscripció.
Propietat intel·lectual Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels drets d’autor.
Les fotografies podran ser utilitzades per la
Fundació Espigoladors i el Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per a la seva publicació i
reproducció en qualsevol mitjà propi o del qual
participa i de manera indefinida, a no ser que
l’autor o autora explicitin el contrari, sempre
amb la indicació al peu de la fotografia del nom
de l’autor o de l’autora.
Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació per
drets d’imatge.
Política de privacitat. L’acceptació de les bases pressuposa l’acceptació de la incorporació
de les dades personals a un fitxer propietat de
la Fundació Espigoladors, amb NIF G66264953,
amb la finalitat de gestionar la participació al
concurs (Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals). Pots exercir
els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades vigent (Reglament UE 2016/679)
adreçant-vos a comunicacio@espigoladors.com
o bé a Fundació Espigoladors al Carrer de Trafalgar, 25, 2-2, Barcelona, 08010.

