
 

Bases del concurs de fotografia 2.0: Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú

TEMA: La zona d’actuació del PINA -Projecte Integral del Nucli Antic- 1 forma part de la Vilanova Vella i comprèn 
part del palmerar i l’àrea de l’antic convent de les carmelites. Aquesta zona la definim com a Nucli Antic i 
correspon al centre històric de Vilanova i la Geltrú, el qual comprèn els nuclis fundacionals de la Vilanova vella, el 
Palmerar i tota l’àrea de l’antic Convent de les Carmelites. 

Pot participar qualsevol imatge realitzada en qualsevol carrer, plaça i espai urbà, edificis emblemàtics, etc. de la 
zona que representi l’essència del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú com a barri. Només hi ha una categoria en 
la temàtica i serà lliure, sempre i quan sigui una fotografia feta en la zona delimitada. La imatge ha de tenir en 
compte els elements històrics i culturals del barri, ser creativa, original i transmetre un missatge. Cada 
fotografia ha de portar un títol que es correspongui amb el missatge que vol transmetre. 
OBRES: Les fotografies que participin hauran de ser captades amb telèfon mòbil. Hauran de ser inèdites, i no 
haver estat mai premiades i publicades. Cada participant pot enviar un màxim de 3 fotografies, amb un títol 
corresponent a la imatge.  S’escollirà una fotografia per participant. 
FORMAT I PRESENTACIÓ: Les mides i característiques seran lliures i s’hauran d’enviar en format JPG. Les 
fotografies es podran penjar al mur del facebook del Nucli Antic. -http://www.facebook.com/nuclianticvng- a partir 
de la data indicada. 
DRETS D’INSCRIPCIÓ: Gratuïts.
PARTICIPANTS: Pot participar tota persona de 14 a 35 anys que disposi de càmera al telèfon mòbil, i tingui 
compte al facebook. Amb preferència que sigui resident de Vilanova i la Geltrú o d’algun altre municipi del Garraf.
TERMINI D’ADMISSIÓ: Els concursants podran penjar les fotos al mur del facebook del Nucli Antic entre el 
17/09/2012 i el 17/10/2012. 
IDENTIFICACIÓ: Addicionalment cada participant haurà d’enviar un correu electrònic al nucliantic@vilanova.cat
amb les següents dades:

- Nom i Cognom
- D.N.I.
- Localitat
- Títol de la fotografia i/o fotografies. 
- Nom usuari de facebook
- Telèfon de contacte
- Direcció d’email de contacte
- En el cas de ser menor d’edat, a més caldrà adjuntar una autorització de la mare, del pare o del tutor/a 

legal. 
EXPOSICIÓ: Totes les fotografies que concursin seran exposades digitalment al facebook del Nucli Antic, en una 
galeria de la xarxa social del Flickr de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i al Bloc del Nucli Antic VNG. A més, 
una vegada s’hagi fet el veredicte i s’hagi escollit les fotografies guanyadores, les fotografies dels participants 
seran exposades en una pantalla al vestíbul del Centre d’Art Contemporani La Sala durant el mes de novembre i 
desembre. 
JURAT:  el jurat estarà format per figures i professionals representatius en diferents àmbits. 

§ En l’àmbit de la fotografia, Raimon Moreno, de la federació catalana de fotografia
§ En l’àmbit històric i cultural, Albert Tubau.
§ En l’àmbit docent i de disseny, Emili Marimon, professor de fotografia i director de l’EMAiD.
§ En l’àmbit emprenedor i de disseny gràfic, les empreses de disseny i creació Atrivity Disseny

Global i Cocolia. 
PROCEDIMENT D’ELECCIÓ. Cada membre del jurat escollirà a títol individual aquelles fotografies que consideri 
de més qualitat i que tinguin en consideració la historia del Nucli Antic, siguin creatives, originals i transmetin un 

  
1 El Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú correspon a l’àrea física delimitada pel PINA -Projecte Integral del Nucli Antic-, Llei de Barris aprovada per la 
Generalitat de Catalunya el 2006.  Està limitat pel Carrer Pare Garí, Carrer de l'Aigua, Carrer de Tarragona, Plaça de les Neus, Carrer Sant Pere, Plaça 
Peixateria, Plaça del Pou, Carrer de la Pastera, Plaça de les Casernes, Raval de la Pastera, Carrer de l'Hospital, Carrer de Sant Magí, Plaça Cap de 
Creu i Carrer Tarragona. Consultar a: www.vilanova.cat/doc/doc_26822537_1.pdf



 

missatge. De les fotos seleccionades per cada membre del jurat es seleccionaran les tres millors. Al ser un 
concurs dinamitzat per facebook el jurat podrà considerar les fotografies més votades per la xarxa social, però el 
vot popular no serà un factor determinant en l’elecció de la fotografia guanyadora.
PREMIS: Hi haurà un guanyador i dos finalistes. Es donaran 3 premis en funció de la qualitat de la fotografia 
escollida. 
1r PREMI: un Smartphone alliberat de companyia, LG Optimus L7 P700, i 1 Abonament 5! Del Teatre Principal i 
l’Auditori Eduard Toldrà. 
2n PREMI: 2 entrades pel Faraday Tardor. 
3r PREMI: un sopar per a dues persones en un restaurant col·laborador del Nucli Antic de  Vilanova i la Geltrú. El 
premiat pot escollir anar a sopar en un dels restaurants col·laboradors: Restaurant Manara, Espai de la Carme, 
La Cova d’en Joan, Restaurant Bar Can Cuenca, Pizzeria Restaurant El Cistell, i Cantina Don Taquito.
CONSIDERACIONS

- Els drets d’autor són automàticament cedits al PINA -Projecte Integral del Nucli Antic-.
- L’organització es reserva el dret de rebutjar aquelles fotografies que consideri convenient, basant-se en criteris de 

respecte i temàtica emmarcades dins el concurs, entre altres.
- Les fotografies premiades i els drets de reproducció d’aquestes seran a càrrec del Pla del Nucli Antic de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sempre sense fins lucratius i fent constar el nom de l’autor/a.
- No es considerarà més d’un premi per autor. 
- Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades, i que no 

es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. 
- El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert. 
- Si per causa greu comesa per un autor s’ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat recaurà, a tots 

els efectes, en el següent concursant. 
- L’entitat es reserva el dret de fer una selecció de les obres a exposar. 
- La data d’entrega del premi serà el 23 d’octubre per la tarda a La Sala a les 18 hores. 
- La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 
- Qualsevol cas no previst serà resolt per l’entitat organitzadora. 

Per més informació podeu contactar al Pla del Nucli Antic a nucliantic@vilanova.cat o per telèfon al 93.814.00.00 (ext.
2252), o a la Regidoria d'Urbanisme, Obres i Habitatge, Carrer de Josep Llanza, 1-7, 1r.
www.vilanova.cat i nucliantic-vng.blogspot.com
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