EL COL·LECTIU FOTOGRÀFIC DE L’AAVV DE SANT JOAN FOTOÍTACA
I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ CONVOQUEN EL
19è CONCURS FOTOGRÀFIC

“L’empremta femenina”
Premi honorífic a la fotoperiodista
María García Rubio “Mary”
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’avenç de la nostra societat.
PARTICIPANTS
S’hi poden presentar totes les persones interessades de qualsevol edat.
PRESENTACIÓ I FORMAT
Imatge lliure. Les fotografies aniran muntades amb suport de 30x40 cm, en sentit
vertical obligatòriament (suport cartolina o cartró dur).
OBRES
Cada participant presentarà, com a màxim, tres fotografies, que poden ser en color,
blanc i negre o en qualsevol altra tècnica (virat, acolorit...).
Cada fotografia s’haurà d’identificar amb un títol.
IDENTIFICACIÓ
Al dors de cada fotografia s’indicarà el nom, l’adreça, el telèfon de l’autor/a i també el
títol de l’obra. Així mateix, faran constar l’agrupació a la qual pertanyen i el número de
soci/sòcia de la FCF (cas que ho siguin).
TERMINI D’ADMISSIÓ
Es podran presentar els dies feiners, de dilluns a divendres d’11 a 13 hores i de 17 a 20
hores, fins a les 20 hores del dia 29 de febrer de 2016, o bé per correu tot indicant
Concurs fotogràfic L’empremta femenina a:
Col·lectiu fotogràfic Fotoítaca de l’AV de Sant Joan
Jardins de Francesc Macià, s/n. Centre cívic Sant Joan
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 presentades quedaran en poder de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, durant
el període d’un any, i en podrà fer ús per a exposicions a diferents centres cívics i altres
espais municipals.
Les obres guanyadores passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i
podrà fer-ne ús per il·lustrar la difusió de les activitats de l’Àgora d’Equitat. En qualsevol
cas sempre es farà esment del nom de l’autor/a.
Aquest concurs puntua per a l’obtenció de les distincions AFCF, MFCF, EFCF i MCFCF de
la Federació Catalana de Fotografia amb el número 2016-21
Qualsevol cas no previst en aquesta normativa serà resolt per l’organització.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes normes.
DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
A partir del 31 de març de 2017. Pel mateix conducte en què es van rebre.
PREMIS
S’atorgaran 6 premis segons les categories següents i es premiaran amb un trofeu les
fotografies guanyadores:
• Premi honorífic a la fotoperiodista María García Rubio “Mary”
• Premi d’honor a la col·lecció
• Primer premi
• Segon premi
• Tercer premi
• Premi especial “Vilanova i les dones”
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, es tindrà en compte, per als premis especials:
• Premi honorífic a la fotoperiodista María García Rubio “Mary”: es premiarà la
fotografia que reflecteixi l’actualitat i les notícies relacionades amb
l’empoderament de les dones durant l’últim any (2015 – 2016).
• Premi d’honor a la col·lecció: es premiarà l’obra completa presentada per l’autor/a
(el conjunt de les tres fotografies), tenint en compte totes les característiques del
concurs.
• Premi especial “Vilanova i les dones”: es premiarà la fotografia que reflecteixi el
món femení a la localitat de Vilanova i la Geltrú.
JURAT
El jurat es reunirà per fer el veredicte, en sessió pública, el dia 4 de març de 2016, a
les 18 hores, 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.

LLIURAMENT DE PREMIS
El dia 11 de març de 2015, a les 19 h a la sala d’actes de la Biblioteca Armand
Cardona Torrandell.
EXPOSICIÓ
L’exposició es podrà visitar des del dia 11 de març al 31 de març de 2016, a la sala
del Centre Cívic de Sant Joan.
Així mateix, es farà exposició itinerant per altres centres cívics i espais municipals de
Vilanova i la Geltrú durant el període d’un any.

