
     

 

                 
 

 

EL COL·LECTIU FOTOGRÀFIC DE L’AAVV DE SANT JOAN FOTOÍTACA 
I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ CONVOQUEN EL 

15è CONCURS FOTOGRÀFIC   
 

 “OBJECTIU IGUALTAT” 
 

BASES 
 
TEMA 

Aquest concurs pretén fomentar la creativitat plàstica reflectint la vida de les dones en 
totes les seves vessants: laboral, social, familiar, d’oci, etc., per fer visible la seva 
imprescindible participació en l’evolució de la nostra societat. 
Aquest any, en commemoració de la 15a edició del concurs, es concedirà un premi 
especial sota el lema “Vilanova i les Dones”. 
 
PARTICIPANTS 

S’hi poden presentar totes les persones interessades de qualsevol edat. 
 
PRESENTACIÓ I FORMAT 

Les fotografies s’hauran de presentar en format digital, en un CD o DVD amb dues 
carpetes on s’enviaran els mateixos arxius en: 
Baixa resolució: en format JPG a 72 dpi, 1024 píxels de llarg si el format és horitzontal ó 
768 píxels d’alt si el format és vertical. Recomanem que l’espai de color sigui sRGB. Cap 
arxiu pot superar els 800 kb. 
Alta resolució: per a la seva possibles publicació, s’adjuntarà també còpia dels fitxers 
enviats en baixa resolució en format TIFF o JPG a màxima qualitat a 300 dpi amb 2000 
píxels com a mínim el costat més petit. 
 
OBRES 

Cada participant presentarà, com a màxim, tres fotografies, que poden ser en color, 
blanc i negre o en qualsevol altra tècnica (virat, acolorit...). 
 
IDENTIFICACIÓ 

Les dades d’identificació s’hauran d’introduir en un fitxer Word i adjuntar-lo al CD o DVD 
amb les imatges. Les persones participants han de fer constar: 

� Nom i cognoms de l’autor/a, l’adreça i el telèfon 
� Número de soci/sòcia de la Federació Catalana de Fotografia (en el cas que ho siguin) 

 
Les imatges s’hauran d’anomenar de la següent manera: 
 

Cognom-X-$$$$-YZ.jpg 
El cognom es refereix al seu primer cognom 
La “X” es refereix a la inicial del seu nom principal 
$$$$ són els 4 últims dígits del número de telèfon 
“Y” és la lletra “d” de Dona 
“Z” és el número de la imatge (1, 2, 3 ó 4) 
 

Exemple: 
El Sr. Miguel Castro presenta tres imatges i el seu telèfon és  123 456 789 
castro-m-6789-d1.jpg 
castro-m-6789-d2.jpg 
castro-m-6789-d3.jpg 

 



 
TERMINI D’ADMISSIÓ 

El termini d’admissió finalitza el dia 15 de febrer de 2011. Els CD ó DVD amb les 
imatges i document Word identificatiu, es podran lliurar al centre cívic de Sant Joan, els 
dies feiners de 17 a 20 h de la tarda. Per adreça postal a: 15è Concurs fotogràfic 
“Objectiu Igualtat” Centre Cívic de Sant Joan, jardins de Francesc Macià, s/n.  08800 
Vilanova i la Geltrú. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ 

Gratuïts 
 
CONSIDERACIONS GENERALS 

Les persones concursants només podran optar a un premi. Si un autor/a comet falta 
greu, la seva obra serà desqualificada i el possible premi atorgat serà per a la següent 
persona classificada. 
Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
En qualsevol cas sempre es farà esment del nom de l’autor/a. 
Qualsevol cas no previst en aquesta normativa serà resolt per l’organització. 
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes normes. 
Aquest concurs puntua per a l’obtenció de les distincions AFCF i MFCF de la Federació 
Catalana de Fotografia amb el número 2012/12. 
 
PREMIS 

Es premiaran amb un trofeu les fotografies guanyadores, segons les categories 
següents: 

• Primer premi 
• Segon premi 
• Tercer premi 
• Premi especial 15a. edició 

 
LLIURAMENT DE PREMIS 

El dia 3 de març de 2012, a les 12h a la sala d’exposicions del centre cívic Sant Joan. 
 
JURAT 

El jurat es reunirà per fer el veredicte, en sessió pública, el dia 3 de març de 2012, a les 
9 del matí, al centre cívic Sant Joan i estarà format per membres reconeguts per la 
Federació Catalana de Fotografia: 

• Una persona relacionada amb el món de la fotografia 
• Una persona relacionada amb el món del gènere 
• Una persona relacionada amb ambdós móns 

El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi. 
 
AVALUACIÓ DE LES OBRES 

La valoració de les obres conjugarà vessants artístics i d’adequació temàtica. 
El jurat valorarà que les fotografies reflecteixin la vida de les dones en el nostre entorn 
més proper (Catalunya). 
Així mateix, aquest any, en commemoració de la 15a. edició del concurs fotogràfic, 
s’atorgarà un premi especial a les fotografies presentades, tenint en compte el lema 
“Vilanova i les Dones”. 
 
EXPOSICIÓ 

L’exposició es podrà visitar del 3 fins el 23 de març de 2012, al centre cívic Sant Joan. 
 


