
 

 

Festa Major de les Corts 2015 – Bases del concurs de fotografia 

Concurs de fotografia 
Bases 

1) Inscripció. Gratuïta i oberta a tothom. 

2) Modalitats. Hi hauran 3 temàtiques a escollir, relacionades amb la Festa Major del 
Districte de les Corts, que se celebra del 2 al 12 d'octubre: 

- Circorts: espectacles i activitats marcats en el programa de Festa Major i que 
tenen com a temàtica el circ. Fotografia a color. 

- Les Corts en verd: parcs, racons, flors i ocells en l'entorn de les Corts. Fotografia 
a color i/o blanc i negre. 

- Festa i tradició popular: costums, gastronomia, espectacles i activitats de tradició 
catalana entorn a la Festa Major. Fotografia a color i/o blanc i negre. 

3) Presentació. Els guanyadors de l’any anterior hauran de deixar passar 1 any 
abans de tornar-se a presentar en aquest mateix concurs. Durant aquest any 
podran formar part del jurat. Es poden presentar un màxim de 2 fotografies per 
participant. S’hauran de presentar en un suport de paper fotogràfic de mides DIN 
A3. 

Al dors de cada fotografia s’hi farà constar la modalitat en la qual es participa, el 
títol de la fotografia i el lema de l’autor (que serà el mateix per a totes les obres 
presentades). En un sobre tancat, a banda i amb el lema escrit a l’exterior, s’hi han 
d’incloure les dades personals del concursant (nom i cognom, adreça postal, 
telèfon, adreça-e i fotocòpia del DNI). A més, totes les fotografies presentades 
s’hauran d’enviar per correu electrònic a martacorcoles@lleuresport.cat per tal de 
confirmar que correspon a la Festa Major d’enguany. 

4) Lloc. Les obres per concursar s’han de presentar al Centre Cívic Can Deu (pl. 
Concòrdia, 13) del 13 al 20 d’octubre (de dilluns a divendres de 9 a 22 h).  

5) Jurat. Estarà format per un membre del Consell de Districte, experts en fotografia i 
representants d’entitats de les Corts. El concurs podrà quedar desert. El veredicte 
serà inapel·lable, i es donarà a conèixer el dia del lliurament de premis. 

6) Lliurament de premis. Tindrà lloc la darrera setmana d’octubre (s'anunciarà 
oportunament), conjuntament amb el del concurs de pintura ràpida i el concurs 
‘Les Corts en xarxa’. S’hi exposaran les obres guanyadores dels 3 concursos. 
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7) Dotació dels premis. Es concediran dos premis, de caràcter personal i 
intransferible, a cadascuna de les modalitats, Circorts, Les Corts en Verd, Festa i 
tradició popular.  1er premi: 150 €, 2on premi: un taller trimestral al CC Can Deu, 
entorn a la temàtica de fotografia. 

8) Exposició. Les obres seleccionades, incloent-hi les premiades seran exposades al 
Centre Cívic Can Deu del 9 al 27 de novembre. El centre tindrà cura de la 
conservació de les obres rebudes, però no es farà responsable de les possibles 
pèrdues o dels desperfectes que s’hi produeixin per causes alienes a la seva 
voluntat.  

Es podrà veure un recull de les propostes guanyadores dels concursos a les 
pantalles informatives de cadascun dels centres cívics de les Corts. 

9) Recollida de les propostes. A partir de l’1 de desembre es podran recollir les 
propostes presentades, excepte les fotografies guanyadores que formaran part de 
l’arxiu del Districte de les Corts. Totes aquelles obres que no siguin recollides abans 
del 31 de desembre formaran part de l’organització. 

10) La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 

Barcelona, juliol de 2015 


