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BASES  
 

1. La finalitat del concurs és aprofundir diversos aspectes de la Setmana Món Unit (www.mondounito.net) i el 
projecte United World Project (www.unitedworldproject.org), dels Joves per un món unit. En l’edició 2013 el 
lema i eix temàtic del concurs és “ESCOLTANT EL MÓN”: Per dialogar cal escoltar. Captura-ho en una imatge! 
 
2. Hi podrà participar qualsevol persona, d'àmbit professional o aficionat. 
 
3. Es podran presentar fotografies en color o en blanc i negre, realitzades amb qualsevol tècnica fotogràfica. 
 
4. Les fotografies s'hauran de presentar en suport digital, abans del 20 de maig de 2013. Han de ser en  format 
JPG o TIFF, amb una resolució mínima de 2 megabits. 
 
5. Les fotografies s’han d’enviar  per correu electrònic a l’adreça concursfoto@ciutatnova.org, especificant: títol 
de la fotografia, nom i cognom de l’autor i lloc de residència.  
 
6. Cada participant podrà concursar amb dues fotografies com a màxim. 
 
7. Els participants respondran de l’originalitat de les fotografies presentades al concurs. 
 
8. El jurat estarà format per membres de Joves per un món unit i de l'editorial Ciutat Nova. La seva decisió serà 
inapel·lable. El jurat podrà declarar deserts els premis. 
 
9. D’acord amb els autors de les fotografies premiades, Ciutat Nova compartirà amb ells els drets de publicació 
sobre aquestes imatges.  
 
10. L'acte de lliurament de premis tindrà lloc diumenge 26 de maig de 2013, en el marc del 2n Aplec de Ciutat 
Nova, al Centre Mariàpolis Loreto (Castell d’Aro).  Les tres fotografies premiades seran exposades i la resta 
projectades.  
  
11. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases. 
 

Joves per un món unit 
Editorial Ciutat Nova 

1r premi: 250€ 
2n premi: val de 150€ en productes d’Òptica Bielsa 

3r premi: val de 75€ en llibres de l’editorial Ciudad Nueva 
Recepció d’originals: fins al 20 de maig 2013 

Lliurament de premis: 26 de maig 2013 
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