Bases 14è premi fotogràfic Modest Francisco
També disponibles a www.guiamanresa.com, secció Agenda
I www.museudemanresa.cat
1 TEMA
S’estableixen dues modalitats: tema lliure i tema El Nen.
2 CONDICIONS TÈCNIQUES
Tema lliure: s’admeten fotografies fetes en qualsevol tècnica, presentades en
paper fotogràfic.
Tema El Nen: hauran de ser fotografies monocrom, presentades en paper
fotogràfic. No s’acceptaran muntatges.
3 CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
•El concurs té una periodicitat biennal i està obert a tothom que hi vulgui
participar.
•Cada participant pot presentar fins a un màxim de 3 obres a cadascun dels
dos temes. Aquestes obres no poden haver estat presentades en anteriors
edicions.
•El format fotogràfic mínim serà 18x24 cm o equivalent. Les fotografies es
presentaran sobre cartolina o base rígida de 40x50 cm. Es farà una selecció
d’obres finalistes per ser exposades. Totes les fotografies portaran al darrera el
nom, l’adreça i el telèfon de l’autor i, la societat fotogràfica a què pertanyi (si
s’escau), i si és soci de la Federació Catalana de Fotografia, el número de soci.
També s’haurà d’indicar per escrit i al dors de cadascuna de les fotografies a
quina de les dues modalitats del concurs es presenten.
•Les fotografies que es presentin hauran de respectar el dret a la intimitat de les
persones. L’entitat organitzadora no es responsabilitza de la possible
vulneració d’aquest dret en la realització de la fotografia.
4 TRAMESA
Els participants poden lliurar les seves fotografies fins el dia 30 de desembre de
2021 a:
•Local de Foto Art Manresa (Casal de les Escodines. Carrer Sant Bartomeu,
50), cada dijous de 21 a 23h. o dimecres de 18 a 20h.
•Per correu a: Foto Art Manresa. Apartat de Correus 292. 08241 Manresa.
•Museu de Manresa (Via Sant Ignasi 40), de dilluns a divendres, de 9 a 14h.
5 VEREDICTE
El veredicte es farà públic a Foto Art Manresa, carrer de Sant Bartomeu, 50, 1r
esq. (casal de les Escodines), el dia 8 de gener de 2020 a les 17h. (s’avisarà
als premiats). El jurat estarà format per tres persones de trajectòria i solvència
reconegudes en l’àmbit de la fotografia, escollits a proposta dels organitzadors
del concurs i reconeguts per la F.C.F.. Tots els participants rebran l’acta del
veredicte i el catàleg.
El concurs fotogràfic Memorial Modest Francisco puntua per a l’obtenció de les
distincions A.F.C.F. i M.F.C.F. de la Federació Catalana de Fotografia. Hi haurà
un jurat d’admissió.

6 EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS
La mostra de les obres seleccionades es farà a la sala d’exposicions Espai 7,
del Centre Cultural el Casino, Passeig Pere III, 27, del 14 al 30 de gener de
2022. El lliurament de premis i l’acte inaugural es farà el dia 17 de gener a la
mateixa sala d’exposicions.
7 RETORN DE FOTOGRAFIES
Acabada l’exposició de les obres, aquestes podran ser recollides al local de
Foto Art Manresa. Les obres que no siguin retirades es retornaran per correu
ordinari en un termini de dos mesos.
8 PREMIS
Els premis consisteixen en una medalla obra de l’escultor Ramon Oms i les
dotacions econòmiques següents (aportades per l’Ajuntament de Manresa)
segons les modalitats del concurs:
•Tema lliure: un primer premi de 500 EUR., un segon de 400 EUR. i un tercer
de 300 EUR.
•Tema “El Nen”: un primer premi únic de 600 EUROS.
Aquests imports s’entenen un cop deduïdes les tributacions que s’escaiguin.
9 NOTES
Les obres guanyadores quedaran en propietat del Museu de Manresa
(Ajuntament de Manresa). Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització.
L’organització no es fa responsable de cap desperfecte a les obres. Els
concursants podran optar a un premi en cadascuna de les modalitats
convocades. Participar en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes
bases.
Amb el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia, registre núm.
(pendent) .

