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BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA FESTA 
MAJOR 2011 
 
PARTICIPACIÓ 
Tothom pot participar-hi presentant fotografies de la Festa Major de 2011. No cal 
inscripció prèvia. 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES  
Les obres es poden presentar en format analògic (blanc i negre o color) o format digital, 
indistintament. S’accepten un màxim de cinc originals per participant. 
 
La mida de la fotografia serà de 18x24 cm., i darrere de cadascuna hi constarà la 
modalitat en què participa (color, blanc i negre o digital), i el títol de la fotografia. A part, 
en un sobre tancat, a la part frontal, hi constarà el títol i la modalitat, i dins del sobre les 
dades de l’autor (nom i cognoms, adreça i telèfon). 
 
TRAMESA I TERMINI 
Les obres es poden lliurar al Centre Cívic (c. de l’Esperança, 19-21) fins al dimarts 20 de 
setembre, a les 20.00h. 
 
JURAT DEL CONCURS 
El jurat estarà format per persones de l’àmbit fotogràfic i de la cultura. La decisió del 
jurat serà inapel�lable, i podrà declarar desert qualsevol premi.  Cada participant no 
podrà rebre més d’un premi. 
 
El veredicte i el lliurament de premis es farà públic el dissabte 24 de setembre a les 
20.00 h al Centre Cívic.  
 
EXPOSICIÓ I RETIRADA DEL MATERIAL 
Les fotografies que no hagin estat seleccionades es podran passar a recollir a partir del 
15 d’octubre al Centre Cívic. Les seleccionades i premiades restaran propietat de 
l’Ajuntament, i s’exposaran al Centre Cívic del 19 de setembre al 2 d’octubre de 2011. 
 
Durant els dies de Festa Major es podran veure exposades al Centre Cívic (de l’1 al 15 de 
juliol de 2011) les fotografies seleccionades i guanyadores del concurs de l’any passat. 
 
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. 
 
PREMIS 
Modalitat color 
1r premi: lot de productes d’imatge i so relacionats amb Premià, atorgats per l’entitat 
Argent 
2n premi: lot de productes d’imatge i so relacionats amb Premià, atorgats per l’entitat 
Argent 
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Modalitat blanc i negre 
1r premi: lot de productes d’imatge i so relacionats amb Premià, atorgats per l’entitat 
Argent 
 
2n premi: lot de productes d’imatge i so relacionats amb Premià, atorgats per l’entitat 
Argent 
 
 
Premi Anton García 
Un únic premi d’un trofeu i un lot de productes de la Regidoria de Cultura, a la millor 
fotografia amb el tema Música i Festa Major. 
 
Totes les fotografies finalistes rebran diploma 

 
Organització: Grup Fotogràfic Argent, amb la col�laboració de l’Ajuntament de Premià de 
Mar 

 


