Àrea d’Educació i Activitats

BASES PER LA CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ EN LA RECOLLIDA DE
FOTOGRAFIES DE DONES FENT FEINA A LA MAR, QUE HAN DE SERVIR PER
AMPLIAR L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE CARA A CANVIAR LA NARRATIVA DEL
MUSEU

1.OBJECTE:
El museu porta a terme una acció de participació social per recollir fotografies que
evidenciin la tasca professional, remunerada o no, de les dones al mar: pescadores,
navegants, xarxaires, etc. Tant antigues com actuals, en paper o digitals. També
s’acceptaran imatges de dones navegant en embarcacions esportives. Aquestes imatges
han de formar part de l’arxiu fotogràfic del Museu Marítim de Barcelona.
Aquesta acció sorgeix del projecte Dona’m lar mar, que l’MMB va iniciar a principis de
2018 i que té com a objectiu ajudar-nos a conèixer com s’explica la mar, i de quina
manera s’ha visibilitzat o invisibilitzat la presència de la dona, per tal de reorientar la
narrativa del Museu des d’un punt de vista més igualitari.
2. OBJECTIU:
L’Objectiu d’aquesta crida de participació de fotografies és dotar de documentació que
posi de manifest el treball, remunerat o no, de les dones que viuen de la mar per inclourela en l’arxiu fotogràfic del Museu i que pugui ser útil per canviar la narrativa de la nostra
institució des d’un punt de vista més igualitari.
D’altra banda amb les imatges més significatives es vol organitzar una petita exposició a
l’espai de les botigues del Museu (vestíbul antic), que s’inaugurarà la setmana del Dia de
la Dona Treballadora (8 de març de 2019).

3. CARACTERÍSTIQUES I FORMAT DE LES FOTOGRAFIES:
Les fotografies es poden es poden presentar en versió digital, en format Jpg o Tif, i cada
imatge haurà de tenir entre 2 i 5 Mb, amb una mida mínim de 1750 x 1250 píxels i una
mida desitjada de 3500 x 2500 píxels, o analògica (en paper).
Les fotografies poden ser antigues o actuals. En el cas de ser actuals hauran de tenir
títol, autor i data.
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4. PERSONES PARTICIPANTS:
Aquesta participació està oberta a qualsevol persona major de 16 anys.

4. PROCEDIMENT PER PARTICIPAR:
Les fotografies s'enviaran a informació@mmb.cat, tot especificant el nom, cognoms i
adreça electrònica de la persona que l’envia.
S’hauran d’enviar com a arxiu adjunt, mai incrustades en el cos del missatge. En cas que
sigui en format analògic, poseu-vos en contacte amb l’arxiu fotogràfic del Museu Marítim.
El Museu es reserva el dret d’acceptar les imatges.

5. TERMINIS:
El termini d’enviament de les fotografies serà el comprès entre l’6 de novembre de 2018 i
el 15 de febrer de 2019.

6. RESERVA DE DRETS DE REPRODUCCIÓ:
6.1 Cessió de drets d’explotació:
Les persones participants, cedeixen gratuïtament els drets d’explotació de les fotografies
en favor de l’MMB, així com els drets d’imatge, en el seu cas, qui els podrà reproduir,
distribuir i comunicar públicament, per a la seva exhibició en l’exposició citada.
Les fotografies també podran ser utilitzades per l’MMB en publicacions, pàgina web,
blogs i xarxes socials o altres accions, sempre que tinguin un ús de caràcter cultural, de
recerca i sense finalitat comercial ni afany lucratiu, respectant els drets morals de l’autor
abans especificats.
Aquesta cessió no tindrà caràcter d’exclusivitat i es realitzarà amb l’acceptació
d’aquestes bases i la seva participació.

6.2 Drets morals:
En totes les manifestacions públiques de qualsevol tipus d'aquestes fotografies, s'haurà
de respectar els drets morals de l'autor i, per tant, citar el seu nom i cognoms.
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6.3 Drets d’imatge:
L’autor/a es responsabilitza dels drets d’imatge de les fotografies on puguin identificar-se
persones. Els participants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de tercers
en les fotografies presentades o bé de disposar del consentiment oportú dels tercers als
efectes dels usos previstos en aquestes bases.

7. DADES DE CARÀCTER PERSONAL:
El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (CDRMMB), d’acord
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), informa als participants que les
dades personals recollides en la present acció de participació, seran objecte de
tractament per part del CDRMMB amb la finalitat d’informar sobre les activitats culturals i
educatives i gestionar les inscripcions a les activitats que porta a terme el Museu Marítim
de Barcelona. La base legal pel tractament de les seves dades és el consentiment de
l’interessat, mesures contractuals, l’obligació legal del responsable, l’interès públic i/o
exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació,
oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça
protecciodades@mmb.cat, o per escrit presentat a Av. de les Drassanes, s/n, 08001
Barcelona. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça
dpd@mmb.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades
es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el
consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació
legal.

8. NORMATIVA D'APLICACIÓ:
En tot el que no preveuen aquestes bases són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions catalanes i, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 5 de novembre de 2018
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