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Tallers 
Get Real! (Obre els ulls!)

Bases de la convoctòria
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Fundación MAPFRE (d’ara endavant, “la Fundació”), entitat espa- 

nyola sense afany de lucre amb domicili a Paseo de Recoletos, 23, 

de Madrid (Espanya) i amb CIF G-28520443, convoca el primer 

taller de fotografia Get Real (Obre els ulls!), un programa bianual de 

tallers fotogràfics que es duran a terme al centre de fotografia KBr 
Fundación MAPFRE (avinguda del Litoral, 30, 08005, Barcelona) 

i amb el qual la Fundació reafirma el seu suport a la formació en el 
camp de la fotografia artística, de la mà de reconeguts fotògrafs.

Candidatures

Aquest primer taller, titulat “Survival: How to keep your creative 
spirit alive in your photographic practice” i impartit per l’artista Don-

na Ferrato, està obert a artistes nacionals o internacionals majors 

d’edat, que tinguin interès a abordar i treballar en alguns dels temes 
més rellevants de la pràctica fotogràfica contemporània.

Presentació de les candidatures  
per participar al taller

Les persones interessades a participar-hi hauran de presentar la 

seva pròpia candidatura en format digital a través del formulari en 

línia, que trobaran disponible al web de KBr Fundación MAPFRE 
[kbr.fundacionmapfre.org], al qual hauran d’adjuntar la documen-

tació següent: 

• Fotocòpia del document nacional d’identitat, passaport o cèdula 
d’identitat de la persona que es presenta com a candidata, que 
haurà d’estar en vigor. 

• Dades de contacte (correu electrònic, adreça i telèfon).

• Breu paràgraf responent dues preguntes: Per què ets fotògraf? 
Per què vols assistir al taller? (màxim 300 paraules). 

• Selecció d’imatges (entre 10 i 15) d’un o dos projectes com a 
màxim, l’autor dels quals sigui el candidat i que siguin rellevants 
per a ell, imatges amb les quals se senti identificat.  

Els projectes hauran de ser originals i la persona candidata  

respon davant de la Fundació de la seva autoria i originalitat, decla-

rant que n’és l’única i exclusiva persona titular en ple domini i sense 
cap limitació. 

Els candidats es responsabilitzen del compliment de les disposi-

cions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret 
a la mateixa imatge, i s’hauran d’assegurar que terceres persones 
no puguin reclamar cap dret pel que fa al projecte que presenten al 
concurs. En tot cas, els candidats seran responsables de les recla-

macions que es produïssin per drets d’imatge i de tercers. 

La documentació es presentarà en format PDF en un únic lliura-

ment. Pes màxim de 10 MB. 

L’idioma de la candidatura podrà ser castellà, català o anglès.

El termini per a la presentació de les candidatures serà de 37 dies, 

des del 5 d’agost del 2022 fins al 10 de setembre del 2022, tots dos 
dies inclosos. 

No s’acceptaran les candidatures que estiguin incompletes en la 
data de finalització del termini de presentació indicat més amunt.

La Fundació es reserva el dret de desqualificar les candidatures 
que incompleixin aquestes bases i especialment les que incloguin 
dades no veraces. 

Procés de selecció de les persones partici-
pants i comunicació d’adjudicació de plaça

La Fundació amb ajuda dels experts nomenats per ella revisarà to-

tes les candidatures i seleccionarà les més idònies per participar al 

taller de fotografia titulat “Survival: How to keep your creative spirit 
alive in your photographic practice”.

Les 15 persones participants seran seleccionades per la Fundació, 
que els ho comunicarà via correu electrònic el dia 20 de setembre 
del 2022. Els experts nomenats per la Fundació per fer la selecció 
tindran accés a tota la documentació de les candidatures durant el 

procés de deliberació.

De manera extraordinària, la Fundació podrà ampliar el termini 
de presentació de candidatures sempre que aquesta decisió es 
prengui abans de de comunicar les persones preseleccionades. 
Aquesta ampliació es comunicaria a través del web de la Fundació 
i dels seus perfils a les xarxes socials. 

La Fundació es reserva el dret a no assignar ni oferir la totalitat de 

les 15 places obertes per a la realització del taller, en el cas que els 
projectes no reuneixin la qualitat suficient o no s’adaptin a les espe-

cificacions d’aquestes bases.

La Fundació podrà adoptar totes les iniciatives que consideri con-

venients per contrastar la informació sobre les candidatures pre-

sentades.

La Fundació podrà retirar la condició de fotògraf seleccionat i de-

signar una persona nova en el supòsit que la primera no formalitzi la 
seva participació al taller.

Les persones preseleccionades rebran una comunicació oficial 
per part de la Fundació a través de correu electrònic i hauran d’ac-

ceptar expressament la seva participació al taller per la mateixa via 
(és a dir, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la Funda-

ció) en un termini no superior a 5 dies hàbils després de la recepció 

de la comunicació. 

Per poder formalitzar la plaça, les persones preseleccionades que 
hagin atorgat l’acceptació expressa per participar al taller, hauran 
d’abonar el preu de la matrícula, tal com s’exposa més endavant, en 
el punt següent titulat “Taller”.

https://kbr.fundacionmapfre.org/ca/
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No es mantindrà cap correspondència o comunicació addicional 
amb les persones que no hagin resultat seleccionades. 

De la mateixa manera, no es facilitarà cap informació sobre el pro-

cés de selecció ni sobre la resta de les candidatures rebudes. 
La documentació de les candidatures incompletes o les comple-

tes que no hagin estat seleccionades serà destruïda dins dels tres 
mesos següents a fer-se pública la llista de persones participants.

Taller

Les persones seleccionades disposaran d’una plaça per participar 

al taller de quatre dies impartit per Donna Ferrato que tindrà lloc del 
20 al 23 d’octubre del 2022, tots dos dies inclosos. 
Durant aquests quatre dies, compartiran una trobada intensiva 
amb l’artista Donna Ferrato i rebran un seguiment personalitzat del 

seu treball per part seva.  

• A pagar el preu de la matrícula, mitjançant pagament amb tar-

geta bancària de l’import de 200 € (DOS-CENTS EUROS), que 
es podrà fer a través de l’enllaç que se li farà arribar una vegada 
se li comuniqui la participació al taller. A partir d’aquesta comu-

nicació, disposaran de 5 dies hàbils per confirmar la participació 
i fer efectiu el pagament. Un cop fet el pagament, ja passa a ser 
participant del taller; no obstant això, si passat aquest termini, la 
persona seleccionada no hagués fet el corresponent pagament 

de la matrícula, s’entén que hi renuncia i la Fundació podrà adjudi-
car aquesta plaça vacant a una altra persona o deixar-la deserta.

• A cursar amb aprofitament la totalitat del taller, al llarg dels quatre 
dies, assistint-hi, fent les activitats proposades i participant en les 

sessions pràctiques, així com en totes les dinàmiques suggerides 
per l’artista que impartirà el taller. Si es compleix el que s’acaba de 
citar, la Fundació li expedirà un certificat de participació al taller.

Protecció de dades 

Les persones candidates queden informades i atorguen el seu 
consentiment exprés, en fer la inscripció a aquesta convocatòria, 
del tractament de les dades personals per a la gestió de la seva ins-

cripció i participació en aquesta edició dels tallers Get Real (Obre 

els ulls!), en què la Fundació és l’entitat responsable del tractament.

En el cas que les dades facilitades facin referència a terceres per- 

sones físiques diferents de la candidata, aquesta garanteix que 
compta amb el seu consentiment per recollir-les i per comuni-

car-les i que els ha informat, amb caràcter previ, de les finalitats del 
tractament, les comunicacions i altres termes previstos en aquest 
document i en la “Informació Addicional de Protecció de Dades”.

Les persones participants garanteixen l’exactitud i la veracitat de 
les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les 

degudament actualitzades i a comunicar a la Fundació qualsevol 
variació que se’n produeixi. 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable: Fundación MAPFRE. 

Finalitats: Participació al taller i difusió de l’activitat.

Legitimació:  Consentiment de la persona interessada.

Destinataris: Podran comunicar-se dades a tercers per obligació 

legal o fer-se transferències de dades a tercers països en els ter-

mes assenyalats a la “Informació Addicional”.

Drets: La persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, detallats a la 
“Informació Addicional de Protecció de Dades”.

Informació Addicional: Pot consultar-se la “Informació Addicional 

de Protecció de Dades” a:  'www.fundacionmapfre.org/fundacion/
es_es/politica-privacidad'

Exempció de responsabilitat

La Fundació no es fa responsable de qualsevol mal funcionament, 
mala transmissió o error en la remissió o recepció de qualse-

vol informació per part de les persones interessades en el marc 

d’aquesta convocatòria, així com dels errors tècnics de trànsit, 
fallada o congestió en la connexió a Internet. 

Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació ple-

na d’aquestes bases, de les decisions que prengui la Fundació a 
través dels col·laboradors nomenats per valorar les candidatures, 
així com la renúncia explícita a qualsevol reclamació posterior.

Si necessiteu informació complementària sobre aquesta convo-

catòria, podeu sol·licitar-la a:  infokbr@fundacionmapfre.org, indi-
cant a l’assumpte “Taller Get Real amb Donna Ferrato”.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes bases es regeixen per les lleis d’Espanya. Si sorgeix cap 
divergència o controvèrsia en relació amb la interpretació o exe-

cució d’aquestes bases o amb la impartició del curs, seran com-

petents els jutjats i tribunals de Madrid capital, per la qual cosa els 
sol·licitants i alumnes renuncien expressament al seu propi fur, si 
en tinguessin, per qualsevol de les accions i reclamacions que pu-

guin derivar-se’n. 

https://www.fundacionmapfre.org/politica-privacidad/
https://www.fundacionmapfre.org/politica-privacidad/
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