
IV CONCURS FOTOGRÀFIC DE LACTÀNCIA MATERNA

ÀREA DE SALUT DE MENORCA

«Impulsam la lactància materna: recolzant-la i educant»

Els professionals implicats amb el Projecte de Centres Compromesos amb
l’Excel·lència en  Cures (BPSO) i de la guia de bones pràctiques de Lactància
Materna de l’Àrea Salut de  Menorca promouen el I Concurs de Fotografia sobre
Alletament Matern sota el lema «Impulsam la lactància materna recolzant-la i
educant». L’objectiu és promocionar i participar en la Setmana Mundial de la
Lactància Materna, normalitzant la imatge de la dona durant la  lactància, conèixer
vivències i experiències de les mares i promocionar i donar suport a la  lactància.

Bases del concurs

1. Participants
Poden participar-hi totes les persones majors d’edat residents a Menorca.

2. Tema
Les fotografies han de mostrar imatges de lactància materna i el contacte físic pell
amb pell de  mares i els seus nadons. Es valoraran aspectes com l’originalitat, la
creativitat i la qualitat de la  foto.

3. Format
Les fotografies s’han de presentar en format digital (jpg), en color o en blanc i
negre, amb una mida màxima de 5MB i una resolució de 300 ppp cadascuna. No
s’admetran composicions o  fotomuntatges.

Les obres que no compleixin els requisits anteriors seran excloses del concurs.

4. Quantitat
Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 fotografies. Les imatges han de
ser inèdites,  no publicades ni premiades a cap certamen o concurs.

5. Com participar-hi
Les fotografies s’han de trametre per correu electrònic a:

lactanciamenorca@gmail.com



Amb l’assumpte: Concurs fotografia lactància 2022

Al missatge s’ha d’indicar:

Nom i llinatges de l’autor/l’autora

DNI

Telèfon de contacte

Títol o nom de la fotografia

Adreça electrònica

6. Terminis
Les fotografies es poden presentar fins a les 15.00h del dia 20 de setembre de 2022.

7. Jurat
El Jurat estarà format per:

• 1 pediatra
• 1 ginecòleg/ginecòloga
• 1 comare
• 1 infermera
• 1 auxiliar d’infermeria
• 1 expert/experta en fotografia
• 1 mare de grup de suport a la lactància materna.

El Jurat seleccionarà fins a un màxim de 30 obres finalistes i les tres fotografies
guanyadores.  El Jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.

8. Premis

El concurs està dotat amb 9 premis:

1er premi. Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA). Premi en
metàl·lic de 150  euros

2n premi. Viatges Es Freus. Vol per a dues persones a Palma

de Mallorca 3er premi. Bebe Comesa. Car travelling kit i

protector per a grup 0

4t premi. Cristina Barber. Sessió fotogràfica.

5è premi. Espai Salut. Abonament-sessió per a valoració inicial completa



de sòl pelvià 6è premi: Llibreria Pau. Llibre de puericultura/lactància

7è premi: Per Calzados Torres. Avarques per a mare i nadó

8è premi. Llibreria Espai 14. Llibre de puericultura/lactància

9è premi. Osteopatia global. Sessió per a valoració/tractament d'osteopatia

9. Exposició i lliurament de premis
L’Àrea de Salut de Menorca organitzarà una exposició amb les fotografies
guanyadores i les  finalistes del concurs, a l’entrada de l’Hospital Mateu Orfila.
La inauguració de l’exposició es  farà coincidint amb el lliurament dels premis, el
17 d’octubre de 2022.

10. Drets i acceptació de les bases
L'acceptació de les bases autoritza l'Àrea de Salut de Menorca a utilitzar les
fotografies  finalistes per a la seva posterior exposició als diferents edificis
sanitaris i àrees hospitalàries.

Es reserva el dret de poder ser usades en congressos o sessions clíniques.

La participació al Concurs comporta la cessió a favor de l'organització per part
dels  concursants, dels drets de reproducció i exposició sobre les obres
fotogràfiques, sempre que  s'utilitzin


