PREMI DE FOTOGRAFIA ISABEL ROJAS

Isabel Rojas Castroverde (1960-2017) va néixer a Sant Adrià, ciutat on va viure i treballar
fins a la seva mort. El seu caràcter solidari, compromès i emprenedor la va acompanyar
fins al final. Com a tècnica municipal va impulsar la creació de l'actual Arxiu Històric, que
va gestionar fins que la malaltia li va canviar la vida. Però no la va aturar, ans al contrari,
la va impulsar fins a fer-la una lluitadora incombustible i tenaç. Una veu i una presència
imprescindibles en la lluita contra la ELA. Va fer de la seva malaltia una carrera
d'obstacles que ella anava vencent dia a dia i any rere any.
Fou membre activa i vice-presidenta del Consell Municipal d'Accessibilitat de Sant Adrià,
un espai més des del que va lluitar per millorar l'accessibilitat del municipi i per la igualtat
d'oportunitats de les persones amb diversitat funcional. Fins que la seva mobilitat li va
permetre, passejava a peu o en cadira de rodes amb la seva càmera de fotos, reflectint
una ciutat de sensibilitats diverses, de clars i obscurs i de cels grisos. Les fotos de la
Isabel mostraven una exquisida sensibilitat que penjava sovint al seu blog. És per això
que el Consell vol retre-li homenatge amb la promoció d'aquest concurs de fotografia, una
de les seves grans aficions.

SEGONA EDICIÓ 2019 – ESPORT I DIVERSITAT FUNCIONAL

BASES:
1.- Participants: tothom que ho desitgi
2.- Temàtica: esport i diversitat funcional
3.- Obres: fins a tres per autor, monocromes o en color, i no premiades en aquest
concurs.
4.- Format: Les imatges han d’estar en format JPG, màxim 2400 píxels el costat més llarg,
a 300 ppp. No hi pot haver marques d’aigua ni copyright. Recomanem que l’espai de color
sigui sRGB.
5.- Presentació: les fotografies hauran presentar-se per correu electrònic a l’adreça
concursosafsantadria@gmail.com
6.- Identificació: Les fotografies han d’anar etiquetades amb el títol. En el mateix correu
s’hi ha de fer constar: nom i cognoms de l’autor, adreça completa, e-mail i telèfon, i si
s’escau, entitat a la qual pertany i número de soci de la FCF.
7.- Inscripció: gratuïta

8.- Jurat: el jurat estarà integrat per un membre designat per la Federació Catalana de
Fotografia, la presidenta del Consell Municipal d’Accessibilitat i un membre del Consell
Municipal d’Accessibilitat.
Les seves decisions seran inapel·lables.
9.- Premis:
Primer premi: 400€ i medalla de la F.C.F
Segon premi: 300€
Tercer premi: 200€
L’import dels premis es farà efectiu mitjançant transferència bancària i estaran sotmesos a
les retencions fiscals pertinents, per a la qual cosa els guanyadors hauran de facilitar les
dades adients per poder fer efectius els premis.
Les obres guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
que podrà publicar-les fent constar el nom de l’autor.
Cada participant només podrà optar a un sol premi.

9.- Calendari:
 Admissió: fins el 31 d’octubre de 2019
 Veredicte: el 12 de novembre de 2019 a les 10.30h al local de l’Agrupació
 Lliurament de premis: el 3 de desembre de 2019 a les 19h a la Sala de Plens de
l’Ajuntament
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases, tot quedant l’entitat
organitzadora facultada per resoldre els casos no previstos en elles.
Els participants autoritzen a l’Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista la reproducció de
les fotografies premiades i finalistes, citant sempre el nom de l’autor.
Els participants en aquest concurs accepten que l’Agrupació Fotogràfica Sant Joan
baptista els hi pugui trametre per mitjans postals o electrònics informació sobre activitats i
concursos organitzats per ella. L’Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista no cedirà, en
cap cas, dades personals dels participants a terceres persones o entitats.
Aquest concurs té el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia i es puntuable
per a l'obtenció de les distincions A.F.C.F. i M.F.C.F. amb el número de Registre .....

