Consulteu horaris d’hivern
a la web de biblioteques.
JULIOL
Del 3 AL 14: obert de 10 a 20h
Del 17 al 31: obert de 10 a 14h

CONCURS:

AGOST
De L’1 AL 15: tancat
Del 16 al 31: obert de 10 a 20h
Dissabtes de juliol i agost tancat

Plaça de la Vila, 13
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 893 20 39
@: b.vilanovag.jo@diba.cat

VIQUIMARATÓ FOTOGRÀFICA

www.vilanova.cat/biblioteques
Bloc: www.vilanova.cat/blog/joanoliva
Fb/bibliotequesvilanovageltru

JULIOL
De dilluns a divendres obert de 10 a 14h i de 16 a 20h
AGOST
De l’1 al 12: obert de 10 a 14h
Del 15 al 31 tancat
Dissabtes de juliol i agost tancat

C. Menéndez y Pelayo, 15-17
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 815 91 21
@: b.vilanovag.act@diba.cat

www.vilanova.cat/biblioteques
Bloc: www.vilanova.cat/blog/armandcardona
Fb/bibliotequesvilanovageltru
Patrocina:

BASES

El Viquiprojecte Festa Major de les Neus de Vilanova i la Geltrú,
impulsat des de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Vilanova i la
Geltrú amb el suport d'Amical Wikimedia, té com a objectiu millorar
el contingut sobre aquesta temàtica a la Viquipèdia.
La idea és promoure la participació ciutadana i de les entitats
vinculades a la Festa Major per tal d’enriquir tant aquesta entrada
general com la dels balls que la composen.
Les fotografies estaran lliures de drets d’imatge, i per tant d’abast
mundial, ampliant la galeria de la Viquipèdia relacionada amb
aquesta festivitat local i nodrint, a més, el fons fotogràfic de la
WikiCommons.

Bases:
1. L’objectiu del concurs és fotografiar la Festa Major i la seva
Cercavila aprofitant els diversos actes programats durant la
Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
2. Els balls objecte de ser fotografiats són els recollits al Vot del
Poble del protocol de Festa Major: Ball de diables de Vilanova
i la Geltrú, Drac de Vilanova i la Geltrú, Drac petit de la Geltrú,
Drac gran de la Geltrú, Ball de diables petits i mitjans, Carpa
Juanita i Porró, Ball d’En Serrallonga, Mulassa petita (la
Cabreta), Mulassa mitjana (la Presumida), Mulassa, Ball de
Nans, Gegants petits, Gegants de la Geltrú, Gegants grossos,
Ball de cotonines, Ball de cercolets, Ball de pastorets, Ball de
panderos, Ball de cintes, Ball de gitanes, Balls de bastons.
Colla jove de noies, Ball de bastons. Colla jove de nois, Ball de
bastons. Colla gran de dones, Ball de bastons. Colla gran
d’homes, Ball de valencians, Moixiganga de la Geltrú, Falcons
de Vilanova, Bordegassos de Vilanova i Ministrers.
3. Per a participar al concurs cal inscripció prèvia omplint una
butlleta a les biblioteques Joan Oliva i Armand Cardona del
17 de juliol al 3 d’agost. Els concursant signaran un document
conforme lliuren els drets de les imatges participants al
concurs a Wikimedia Commons.
4. El preu d’inscripció és de 3€. En aquest preu està inclòs una
memòria USB de 4GB i una bossa.

5. Edat dels participants: a partir de 18 anys.
6. Els concursants lliuraran un màxim de 10 fotografies digitals del
7 d’agost al 9 de setembre a les Biblioteques amb un pendrive i les imatges seran descarregades al moment.
7. Al nom de cada arxiu hi haurà de constar el pseudònim de la
persona i el nom del ball del cercavila (per exemple:
Llibreblau. Gitanes). La resolució mínima de les imatges haurà
de ser de 300 DPI.
8. Junt amb les fotografies s’haurà de lliurar un sobre tancat. A
l’exterior hi haurà de constar el pseudònim, i a l’interior, les
dades personals (nom, cognoms, correu electrònic i telèfon
de contacte).
9. El jurat estarà format pels fotògrafs: Ramon Saumell, Rosa
Farriol, Raimon Moreno (president de la Confederació
Española de Fotografia) i Aida Moral (treballadora de la Xarxa
Municipal de Biblioteques de Vilanova i la Geltrú).
10. El dijous 28 de setembre a les 19h es lliuraran els premis a la
biblioteca Armand Cardona Torrandell. Els resultats també es
podran consultar a la web de la Biblioteca i se’n farà difusió a
través de les xarxes socials.
11. El primer premi és una càmera Instax Mini 8, patrocinada pel
Centre Fuji Vilanova, el segon premi són dos llibres de
fotografia digital Montphoto 2016 i Fotografia de alta calidad:
los fundamentos de la fotografia i el tercer premi és un curs de
fotografia digital al Centre Cívic de la Geltrú d’ARTimanya,
associació d’artistes de Vilanova i la Geltrú.
12. El jurat pot declarar desert el premi i qualsevol incidència serà
resolta pel mateix jurat.
13. Una selecció de les millors fotografies de la Cercavila seran
penjades a la Viquipèdia.
14. Per qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar al personal
de les biblioteques Joan Oliva i Milà o Armand Cardona
Torrandell.
15. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
Vilanova i la Geltrú, juliol 2017

