
 

 

 

 

 



Participants: La participació és lliure i gratuïta 

Modalitats: S’admetran tot tipus de processos tècnics sempre que les fotografies es presentin 
sobre qualsevol tipus de paper fotogràfic. 

Tema: Enguany, el concurs fotogràfic girarà entorn de la Festa Major del Poblenou 2011. Les 
fotografies hauran de ser fetes durant els dies de la Festa Major entre el 9 i el 18 de setembre. 
Cal que a les fotografies s’hi identifiqui algun element o lloc del barri. 

Obres: Es presentaran un màxim de 3 obres per participant 

Format i presentació: Les fotografies es presentaran muntades sobre un paspartú de 40 x 50 cm 
(preferiblement en format vertical), mida mínima fotogràfica de 20 x 30 cm. Les fotografies que 
es vulguin exposar en mides, formats o marcs diferents (fusta, caixes...) es presentaran ja 
muntades, emmarcades i amb ferramenta per penjar. 

Admissió: Les fotografies es lliuraran del 19 de setembre al 5 d’octubre, degudament 
protegides, a l’Ateneu Popular Octubre (C/ Amistat,14) 

Identificació: Al dors del paspartú es farà constar: títol de l’obra i pseudònim. En un sobre 
apart: per fora del sobre s’hi posarà el pseudònim; a dins el sobre, nom complet de l’autor/a, 
telèfon i/o correu electrònic.  

Selecció: El jurat estarà format per: Jordi Saragossa (fotògraf professional de natura, reportatge 
i especialitzat en esports www.saragossa.cat; Josep Rios (fotògraf); Àngels Barquilla (aficionada 
al món de la fotografia); Teresa Comabella (aficionada al món de la fotografia) i un/a membre 
de l’Ateneu Popular Octubre. 

Premis: L’entrega dels premis es farà el dissabte 22 d’octubre a les 20:00, dia de la 
inauguració de l’exposició, a l’Ateneu Popular Octubre. 

1r PREMI: Sopar per a dues persones al restaurant RECASENS; un obsequi de LA LICORERA i un 
tall de cabell gratuït a la PERRUQUERIA MAGEM  

2n PREMI: Vermut per a dues persones a la PUBILLA DEL TAULAT + un obsequi del celler; el llibre 
"Gonçal Sobrer, un rebel sense pebrots", de la llibreria ETCÈTERA 

3r PREMI: Vermut per a dues persones al TIMBAL; un obsequi de LA LICORERA 

Exposició: Les fotografies seran exposades a l’Ateneu Popular Octubre des del 22 d’octubre al 
10 de desembre. Els i les participants que vulguin, poden enviar les seves fotografies en format 
digital al correu objectiupoblenou@gmail.com, de manera que es puguin mostrar a la web de 
l’Ateneu Popular (www.ateneupopularoctubre.cat) 

Retorn de les obres: Les fotografies es podran recollir del 16 de desembre al 22 de desembre a 
l’Ateneu Popular Octubre. L’organització no se’n farà responsable a partir d’aquesta data.  

L’horari d’obertura és: De dilluns a dijous de 17:00 a 22:00. Divendres de 17:00 a 1:00. Dissabte 
de 18:00 a 1:00. Diumenges tancat. C/ Amistat,14  

Observacions: Les persones que presenten les fotografies són les responsables que no hi hagi 
drets de tercers a les fotografies presentades, això com tota reclamació per dret d’imatge. El fet 
de participar implica l’acceptació de les bases, i queda en mans de l’Ateneu Popular Octubre la 
resolució de qualsevol circumstància no prevista. 

COL·LABOREN: 

      

http://www.saragossa.cat/
http://www.ateneupopularoctubre.cat/

