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tema lliure
1r premi
Trini Valencia, ABS Palafrugell
“La Lluna i jo”



tema lliure
2n premi
Maika del Caño, Urgències Hospital de Palamós
“La bella blanca”



tema lliure
3r. premi
Txé Galera, Urgències-Sala de parts Hospital de
Palamós
“La Muxiganga”



tema “Tal com som”
1r. premi
Maika del Caño, Urgències Hospital de Palamós
“Manos unidas”



tema “Tal com som”
2n. premi
Txé Galera, Urgències-Sala de parts Hospital de
Palamós
“Un nou món”



tema “Tal com som”
3r. premi
Montse Rovira, Dep. Comunicació SSIBE
“Tan iguals i tan diferents...”



premis
1r  premi
Un marc de fotografia digital, amb connexió usb i
programació de transició d'imatges
Un lot Sorpresa de Nadal

2n.  premi
Un telèfon mòbil Nokia 2760 amb càmara integrada,
bluetooth, i zoomx4
Un lot Sorpresa de Nadal

3r  premi
Un reproductor MP4
Un lot Sorpresa de Nadal

A més, tots els participants rebran un detall pel
sol fet de concursar.

Els regals d'aquest concurs són per gentilesa de



• Aquest és un concurs en el qual pot prendre part tothom que treballi a
les diferents empreses del grup (Hospital, CABE i SSIBE)

• Categories: C1: “Tal com som”  C2: Tema lliure

• Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 fotografies inèdites en
aquest concurs, en B/N o color, a cada categoria

• Cada autor opta a un sol premi per categoria

• Mida: els originals tindran una mida de 20x30 i hauran d’anar muntats en
una cartolina rígida o paspertús de 30x40

• Les obres es lliuraran al Gabinet de comunicació (planta 2 edifici
Fleming). Al dors de la cartolina cal que hi consti: nom de l’autor, servei /
unitat / ABS on treballa, i finalment, títol de la fotografia i categoria en la
qual concursa.

• El termini de presentació finalitza Dimecres 31 d’octubre de 2007, a
les 12h .

• Les fotografies presentades s’exposaran tot el mes de desembre i fins
passades les festes de Nadal al CAP Catalina Cargol. Es retornaran totes
les obres durant el mes de gener 2008.

• El Jurat estarà compost per diferents professionals del camp fotogràfic i
artístic.

• Premis: 1r, 2n, i 3r. classificats  per a cada categoria

Obsequi per a tots els participants

• IMPORTANT: Aquest any us demanem que quan entregueu  les
fotografies, lliureu també un CD amb aquestes en fo rmat digital, en
jpg i a alta resolució. Anomeneu-les com vulgueu, n omés cal que
consti el vostre nom i cognoms al disc. NO S’ACCEPT ARAN
originals que no vagin acompanyats del corresponent  CD.

Una vegada passat el termini de presentació de les obres, s’informarà de la data de
l’acte de deliberació del Jurat, ja que s’hi podrà assistir amb el compromís de

guardar silenci i no intervenir. Les fotografies premiades podran ser utilitzades per
l’empresa, citant sempre l’autor. L’empresa declina qualsevol responsabilitat

relacionada amb els drets d’imatge de les persones fotografiades, ja que entenem
que el propi autor ja ha demanat l’oportuna autorització. L’empresa es reserva el

dret de modificar i/o canviar les bases en benefici del desenvolupament del concurs.
El fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases. Per a més

informació podeu contactar amb el Gabinet de comunicació, ext. 3673 (972 600160)
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