
 

 

BASES    
 

Participants: Tothom que ho desitgi 
 
Tema: El paisatge natural o indrets culturals o 
singulars  d’Aiguaviva. 
 
Obres: Un màxim de tres per concursant, 
realitzades en color, blanc i negre o en un sol color i 
en paper brillant o mat. S’acceptaran les imatges 
preses en sistema digital i analògic.  
 
Presentació: S’han de presentar en paper fotogràfic. 
La mida de la imatge ha de ser de 20x30 cm. Al 
dors de la fotografia s’hi ha de fer constar el títol, el 
lloc on s’ha fet la fotografia i el pseudònim. 
Juntament amb l’obra s’ha de lliurar un sobre 
tancat que contindrà les dades personals i de 
contacte de l’autor. 
 
Admissió:  Fins el dia 13 de juny de 2014 a les 
oficines de l’Ajuntament d’Aiguaviva.  
 

Veredicte:  23 de juny, durant el sopar de  Revetlla 

de Sant Joan.  

El jurat pot deixar qualsevol premi desert si ho creu 

convenient. El premi no serà compartit i un mateix 

autor només pot optar a un premi. 

6.– El jurat estarà format per persones vinculades al 

món del disseny i/o de la fotografia i/o les arts 

gràfiques i el seu veredicte serà inapel·lable. 

Premis: S’entregaran 3 premis que consistiran en:  
 
1r. Premi: un diploma acreditatiu i 100,00€ 
2n.Premi: un diploma acreditatiu i 60,00€ 
3r. Premi: un diploma acreditatiu i 30,00€ 

 

Exposició de les obres: Del 25 de juny al 7 de juliol 

al Centre Polivalent La Torrentera. 

Notes: L’ajuntament es reserva el dret de publicar 

les obres premiades a la revista i web municipals 

cintant-ne l’autor. Les obres premiades s’hauran de 

presentar en format digital a les oficines de 

l’ajuntament.  

Els originals no premiats es podran retirar de 

l’Ajuntament d’Aiguaviva a partir de l’endemà de 

la clausura de l’exposició i durant un termini d’un 

mes. 

Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes 

bases serà resolt per la Regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament d’Aiguaviva, organitzadora del 

concurs,  o el jurat qualificador segons quina sigui 

la seva competència. 

El fet de concursar implica  l’acceptació íntegra 

d’aquestes bases. 

Organitza: Ajuntament d’Aiguaviva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


