



V CONCURS DE FOTOGRAFIA    
Memorial “ESTEVE SOLDEVILA” 

  
L’Associació d’Antics Alumnes Maristes de Badalona convoca el V Concurs de Fotografia 
FOTOALUMNI 2019-Memorial ESTEVE SOLDEVILA, amb el padrinatge de l’Agrupació Fotogràfica 
de Sant Adrià, el suport de la Federació Catalana de FotografIa i el patrocini d’Òptica Hispano, 
d’acord amb les següents: 

BASES 

 El concurs constarà de tres apartats: 

1 -   Apartat GENERAL - S’hi poden presentar totes aquelles persones que ho desitgin i hi pendran  
part totes aquelles fotografies que es presentin al concurs i no hagin estat excloses per la comissió 
d’admissió. 

2 -  Apartat MARISTA  - Totes aquelles fotografies que no hagin estat premiades en l’apartat general 
i que els seus autors tinguin algun tipus de vinculació amb la Institució Marista, optaran al PREMI 
MARISTA. 

3 -  Apartat ALUMNES - Aquest espai està destinat a tots els alumnes que estiguin cursant estudis a  
 qualsevol col·legi Marista. Per tal de donar les máximes facilitats als participants, les fotos d´aquest  

apartat s´han de presentar per Instagram amb el hashtag #fotoalumni19 

TEMA:     Totalment lliure 

TÈCNICA:     Tant el procés de captura d'imatges com el seu tractament posterior són tanmateix  
               totalment lliures, excepte en l’apartat d’alumnes que en tractant-se d’Instagram han  
               de ser fetes amb un telèfon mòbil. 

OBRES:    S’admeten un màxim de quatre fotografies per autor. En el cas dels alumnes seran 
               les 4 primeres que pengin a Instagram. 

DRETS DE PARTICIPACIÓ: Totalment gratuïts
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FORMAT, PRESENTACIÓ i TRAMESES:  Les obres hauran de ser presentades en format digital, a 300 ppp i 
el costat més llarg no podrà excedir de 20 cm. 

IDENTIFICACIÓ:  Juntament amb les fotografies que presenti cada autor, s´acompanyarà una plica en la 
qual hi figurarà: Nom de l´autor, adreça postal, telèfon i adreça electrònica, títol de cada obra i 
numerades en l´ordre en que han de ser projectades. Si les fotografies opten, a més a més, al Premi 
Marista, a la plica s´hi posarà una lletra M en un lloc ben visible. A l´apartat d´alumnes hi haurà de constar 
una lletra A. 

TRAMESES: Les trameses de les fotos dels apartats general i marista hauran de ser enviades a l’adreça 
electrònica: fotoalumnibdn@gmail.com. 
Les de l’apartat d´alumnes a Instagram amb el hashtag: #fotoalumni19  
     etiquetant @alumnimaristesbaetulo 

JURAT: Estarà format per tres persones del Cos de Jurats de la Federació Catalana de Fotografia, amb una 
solvència reconeguda dins del món de la fotografia de concurs. 

CALENDARI:  
  Data límit de lliurament:  24 de maig de 2019 
  Veredicte públic: el 28 de maig de 2019 a les 20.00 h al Col·legi Maristes Champagnat  
  del carrer Temple, entrada pel c. Pare Claret. 
  Lliurament de premis: el  15 de juny de 2019 dins dels actes de la festa del Dia de l’Antic 
  Alumne, al col·legi del c/ Dos de Maig, 67 (entrada pel carrer Colom). 

PREMIS:      1r. Premi:  150,00 € i Trofeu acreditatiu i Medalla d’Or de la Federació 
                        2n. Premi:  100,00 € i Trofeu acreditatiu 
                        3r.  Premi:      50,00 € i Trofeu acreditatiu 
  Premi MARISTA     50,00 € i Trofeu acreditatiu 
  Premi ALUMNES     Trofeu acreditatiu i 6 mesos de subscripció a Netflix o Spotify 

EXPOSICIÓ: Es portarà a terme una Exposició, una vegada impreses en paper fotogràfic, de les obres 
premiades juntament amb les finalistes, als locals de l´Orfeó Badaloní, carrer Enric Borràs nr. 19,  des del dia  
30-05-19 al dia 14-06-19 i el 15-06-19 seran traslladades  a la Sala d´actes del col·legi Marista del carrer Dos 
de Maig per tal de ser exhibides dins dels actes del Dia de l´Antic Alumne 

NOTES:      Pel fet de tractar-se d´un concurs amb el suport de la Federació Catalana de Fotografia amb 
el núm. 2019-49, les obres premiades i les finalistes (15% del total de les presentades), rebran les 
puntuacions establertes dins de les normes de l´esmentada Federació. 
L’organització es reserva el dret d´excloure del concurs aquelles obres amb contingut irreverent contra els 
principis, creences religioses i llibertat de pensament, o bé que puguin ferir la sensibilitat de les persones. 
Cap concursant podrà optar a més d´un premi. 
També es reserva el dret de resoldre qualsevol contingència que no estigui contemplada en les presents 
bases. 
En cap cas podrà ser declarat cap premi desert.  
Serà editat un catàleg digital amb les obres premiades i finalistes. 
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PATROCINADORORGANITZA

SUPORT I COL·LABORACIÓ


