
 
BASES CONCURS FOTO-DENUNCIA 2010 

 
Participants 
Pot participar qualsevol fotògraf professional o aficionat, resident a Manresa, amb 
independència de la seva nacionalitat. Els drets d’inscripció són gratuïts.  
 
Tema 
Reportatge gràfic: les fotografies han de versar sobre denúncia de l’ incivisme que es pateix 
als barris. Les fotografies presentades han de ser originals i no han d’haver rebut cap premi 
anteriorment en aquest concurs. 
 
Modalitats 
S’acceptaran totes les tècniques fotogràfiques ( a excepció de collages i muntatges). Màxim de 
quatre fotografies. Format  lliure d’imatge fotogràfica: d’un màxim de 24 x 36 cm. 
 
Presentació 
Al dors de cada obra, s’indicarà el lema del/la autor/a. 
El/la concursant ha de ressenyar cadascuna de les fotografies que presenti al Premi de la forma 
següent: tema i títol de la fotografia.  
S’ha d’omplir  el formulari adjunt, signar-lo, en sobre tancat, on ha de figurar a l’exterior 
només el lema del/la participant i adjuntar amb les fotografies.  
En cap de les fotografies que es presenten a concurs no hi pot constar el nom del participant, ni 
cap informació de qualsevol tipus. 
La técnica fotogràfica serà lliure (clàssica, digital,  blanc i negre, etc.). Es valorarà la 
creativitat y la sensibilitat amb la qual es tracti el tema. 
 
Calendari 
El termini de lliurament de les fotografies és des del 2 al 19 de Novembre de 2010. Es 
comunicarà als guanyadors el dia 30 de novembre i el 12 de Desembre , a les 11:30h. es 
presentarà el plafó que portarà les fotografies guanyadores. Aquest plafó es regalarà a entitats 
de la ciutat com les entitats veïnals, els CAP, ...El retorn de les obres seleccionades i no 
seleccionades es farà a l’oficina de la FAVM o a la associació de veïns. 
 
Admissió 
Un jurat d’admissió desqualificarà les obres que no s’ajustin a les bases. 
 
Jurat 
Les fotografies rebudes de cada AV, seran exposades als diferents Caps Sanitaris existents al 
territori on es donarà  l’oportunitat a la ciutadania de triar la foto que més els agradi. La 
participació es farà amb unes paperetes on es demanarà que es voti  un grup  (de dues) fotos 
exposades , la seva recollida es farà través d’una urna. 
 
Veredicte:  
El seu veredicte serà inapel·lable. 

Comunicació:  
El veredicte es comunicarà per escrit, telefònicament i correu electrònic. 
 
Premis:  
Amb aquest grup de fotos guanyadores ,(acte cívic – incívic ), es crearà un plafó en cartró ploma 
que es regalarà a les diferents entitats veïnals, i altres entitats de la ciutat, fent difusió de la 
campanya per tota la ciutat.   
 
Altres especificacions: 
 
 Els fotògrafs premiats i seleccionats es comprometen a autoritzar a la FAVM la reproducció   
        i la utilització de les seves fotografies, sense finalitats comercials.  
 Els casos imprevistos seran resolts per l’organització.  
 El fet de presentar-se en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.  
 Les obres rebudes es tractaran amb la màxima cura. L’organització no es farà responsable 
del deteriorament, la pèrdua o el robatori ocasionat per causes alienes a la seva voluntat. 
 
Aclariments: 
 
1. Qualsevol qüestió imprevista no ressenyada en les Bases la resoldrà, en última instància, la  
        comissió organitzadora, la qual tractarà les obres amb la cura corresponent però no es fa        
         responsable de possibles deterioraments aliens. 
2. Les fotografies que es presentin hauran de respectar el dret a la intimitat de les persones, tal     
        i com disposa a llei 1/1982, “Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia    
        imatge”. L’organització no es farà responsable de la possible vulneració d’aquests drets en    
        la realització de la fotografia, segons la normativa legal vigent. 
3. La FAVM serà l’entitat responsable del seguiment de la Campanya de Foto-Denúncia 2010. 
 
LA DATA MÀXIMA PER PORTAR FOTOGRAFIES A L’ASSOCIACIÓ 
SERÀ EL DIA 19 DE NOVEMBRE. 
EL PLAFÓ AMB LES FOTOS GUANYADORES ES PRESENTARÀ AL 
TEATRE CONSERVATORI EL DIA 12 DE DESEMBRE A 11:30h. 
Organització:                   Hi col.labora: 

                      
Hi  participen:  
AV La Balconada / AV Barri Antic / AV Cal Gravat / AV Comtals /  AV Cots-Guix-Pda. Roja / 
AV Crta Santpedor / AV Vic-Remei / AV Escodines / AV Font Capellans / AV La Guia / 
AV Mion Puigberenguer / AV Miralpeix / AV Passeig i Rodalios / AV Plaça Catalunya /  
AV / Poble Nou / AV Sant Pau / AV Sagrada Familia / AV Torre Sta. Caterina /  
AV Valldaura / AV Viladordis / AV Xup 
 


