
 

 

IL·LUSTRACIONS “EL MEDI AMBIENT INSPIRA” 
 
Amb motiu del 20è Aniversari, el Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA), en 
col·laboració amb la Universitat de Barcelona, volem donar un pas vinculant clarament l'art amb la defensa 
del medi ambient. Volem obrir-nos a altres expressions artístiques, més enllà del cinema. Tant les arts 
plàstiques com les il·lustracions ens interessen per la proximitat amb el llenguatge del cinema. Unir la 
ciutadania i l'art és un dels principals objectius d'aquesta convocatòria. Volem editar un llibre solidari 
d’autoria col·laborativa i us convidem a participar-hi. Serà un llibre amb les millors il·lustracions que ens feu 
arribar alternant les il·lustracions d'artistes reconeguts i els textos d’escriptors reconeguts i joves 
compromesos. 
 
Us hi animeu?  

 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 Pot participar en el concurs tota la ciutadania en general 

 Els participants han de ser majors de 14 anys. En cas de participants menors d’edat hauran de 
comptar amb el permís exprés dels seus pares, tutors o representants legals. 

 La participació en el concurs és gratuïta. 
 

CATEGORIES  

 
 

 Pintura 

 Dibuix 
 

Es valorarà especialment l’originalitat i la creativitat sempre amb temàtica ambiental. 

 
PREMIS 

- Les millors 20 il·lustracions formaran part del Llibre Solidari que s’editarà amb motiu del 20è Aniversari 
del FICMA. El 50% dels beneficis de la venda del mateix anirà a una causa solidaria del nostre país amb 
relació social i ambiental. En aquesta edició, la causa solidària serà el Programa d’Horts Socials, liderat 
per la Fundació Solidaritat UB de la Universitat de Barcelona i que recuperarà diferents espais a la zona 
del Baix Llobregat perquè puguin ser cultivats de forma sostenible amb impacte social i mediambiental 
positiu. Aquests espais seran treballats per persones en situació d’atur i en risc d’exclusió social  amb 
l’objectiu de dinamitzar l’economia sostenible i millorar el benestar físic, mental i emocional de la 
població. 

 

- Les il·lustracions premiades i no premiades podran ser exposades coincidint en els dies del Festival a 
diversos espais de la ciutat. 

 

- Els Premiats seran convidats a la presentació del llibre on haurem inclòs les seves obres  i a l’exposició 
de les mateixes.  

 

PRESENTACIÓ I ÚS DE LES OBRES 

- Els participants han  d’enviar un formulari o, si és possible, l’obra escanejada al mail  
jaumegil@ficma.com, posant en l’assumpte  del mail Il·lustració Llibre Solidari 20 Anys FICMA, abans 
del 10 de setembre aportant les dades següents: 

 
 

 Nom i cognoms 
 DNI 
 Telèfon i adreça de correu electrònic 
 Títol de l’obra  

 Categoria a la qual es presenta (pintura,  dibuix) 

 Breu text explicatiu de l’obra (3 – 5 línies) 

mailto:jaumegil@ficma.com


 

 

 
 

- Un cop rebut el mail cada un dels participants rebrà una resposta on se li indicarà on enviar físicament 
l’obra. Es tindran 15 dies per enviar les obres físiques a partir de l’1 de setembre 
 

- Entre totes les il·lustracions participants, un jurat format per membres de la UB i responsables del 
Festival seleccionarà un total de vint finalistes entre les dues categories 
 

- Els guanyadors es faran públics al web del www.ficma.com a part de la comunicació personal (via mail i 
telèfon) 

 

- L’organització del FICMA es posarà en contacte amb els guanyadors a través de les dades de contacte 
facilitades al participar en el concurs. En cas de que la organització no pugui posar-se en contacte amb 
el guanyador en el termini màxim d’una setmana, el jurat podrà decidicir premiar a un altre concursant. 

 

 

- Cada participant pot presentar fins a un màxim de dues il·lustracions per categoria .  

- Les obres no poden superar els 60x50 cm 

- Les obres presentades han de ser inèdites i originals i no poden haver estat premiades en cap altre 
concurs. 

 

- L’organització es reserva el dret de sol·licitar l’autorització d’ús de la imatge, que el participant hauria 
de presentar si la seva obra resultés seleccionada. NI La Universitat de Barcelona ni el FICMA no 
assumeixen reclamacions de terceres persones en relació amb les obres presentades. 

 

- Els participants es fan plenament responsables del contingut de les il·lustracions que envien per a la 
participació en el concurs i garanteixen que les obres són seves o que en tenen els drets necessaris per 
participar en aquest concurs. 
 

- L’organització es reserva el dret d’excloure del concurs les obres que no s’ajustin a les característiques 
requerides, que puguin resultar ofensives pel seu contingut o per qualsevol altre motiu, o si 
l’organització considera que poden generar algun tipus de perjudici. 

 

- Els arxius digitals presentats han de ser en format jpg, png o gif, amb un pes màxim de 5 Mb. 
 

- Cada obra presentada físicament ha  informació següent: 
 

 Títol de l’obra 

 Categoria a la qual es presenta (pintura, dibuix) 

 Breu text explicatiu de l’obra. 

 Nom i cognoms, número del DNI, adreça del correu electrònic i telèfon de contacte dels 
participants. 

 
CALENDARI 
 

- PRE- INSCRIPCIÓ: el període de pre-inscripció s’obre el 20 de Juny i finalitza el 10 de setembre de 
 de 2013, a les 24 hores. 
 

-     ENVIAMENT D’OBRES: de l’1 de setembre al 15 de setembre de 2013 a l’adreça que se us comuniqui. 
 

- Comunicació de les obres premiades (a la web corresponents i via mail i/o  tel.): 20 de setembre de 
2013 
 
 
 
 
 

http://www.ficma.com/


 

 

 
 
 
 
 

DIFUSIÓ I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 

- Les persones interessades a participar en aquest concurs, pel simple fet de remetre les seves obres, 
autoritzen a ACCIONS 3E (organitzador del Festival Internacional Cinema Media Ambient) i a la 
Universitat de Barcelona a fer-ne ús, explotació i difusió, amb relació a activitats promocionals i de 
publicitat del concurs, i l’edició del llibre sense cap limitació temporal o territorial. En cas que 
l’organització vulgui fer ús de les obres presentades a concurs fora d’aquest àmbit, en sol·licitarà 
l’autorització a l’autor/a. 
 

- Les vint obres finalistes passen a ser propietat d’ACCIONS 3E i la Universitat de Barcelona, que es 
reserva tots els drets per a l’ús, la reproducció, la difusió, l’exhibició, la comunicació pública i la 
divulgació en tot tipus de materials del FICMA i la Universitat de Barcelona i del Grup UB, amb l’esment 
de l’autor/a. 
 

- Una vegada s’hagin acceptat els premis, l’organització es reserva el dret de comunicar públicament el 
nom i els cognoms dels guanyadors, així com la possibilitat d’utilitzar-ne la imatge en totes les activitats 
relacionades amb el premi i/o amb finalitats promocionals o publicitàries del concurs, sense que els 
guanyadors tinguin dret a rebre cap mena de contraprestació a canvi. 

 

- L’organització es reserva el dret de sol·licitar l’autorització escrita d’us de la imatge, que el participant 
hauria de presentar si la seva obra resultés seleccionada. Ni la  Universita de Barcelona ni el FICMA no 
assumeixen reclamacions de terceres persones en relació amb les obres presentades 

 

ACCEPTACIÓ TÀCITA DE LES BASES I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS 
 

- La participació en el concurs comporta l’acceptació de totes les bases. Els enviaments d’obres que no 
s’hi ajustin queden directament exclosos de la participació. 
 

- L’organització es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases promocionals, i fins i tot 
d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre que hi hagi una causa justificada. Les 
modificacions de les bases serien efectives tres dies després de la publicació. L’organització queda 
exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius 
legals o altres criteris de l’organització, el concurs s’hagués d’anul·lar o suspendre. Els concursants 
disposarien d’un termini de tres dies per a retirar-se del concurs o realitzar les accions oportunes en raó 
de les ampliacions o modificacions que hagin estat realitzades. 
 
 

 

- L’organització es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs qualsevol participant que 
defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del certamen 
 

- L’organització no es fa responsable dels comentaris dels participants ni de la veracitat de les 
característiques especials de les obres presentades al concurs. 
 

 

 

 


