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Tallers de fotografia

Concurs de fotografia 

Dissabte, 10 de setembre de 2011
Biblioteca Marcel·lí Domingo
10.30 h. Participants de 10 a 14 anys
11.30 h. Participants de 14 a 18 anys
12.30 h. Participants a partir de 18 anys

Places limitades. Cal inscriure's prèviament trucant al 
telèfon 977 51 01 44 o enviant un missatge a 
imact.patrimoni@tortosa.cat.
Data límit d'inscripció: divendres, 9 de setembre.

Bases del concurs:
1. Temàtica: el patrimoni cultural de Tortosa.
2. Participants: poden participar-hi totes les persones que 

ho desitgin. No podran participar-hi els membres del 
jurat.

3. Categories: els participants es poden presentar a una 
única categoria en funció del seu grup d'edat. Categoria 
A: de 10 a 14 anys. Categoria B: de 14 a 18 anys. 
Categoria C: a partir de 18 anys i sense límit d'edat.       

4. Presentació de les fotografies: es podran presentar un 
màxim de tres fotografies per participant, en blanc i 
negre o en color, realitzades amb pel·lícula fotoquímica 
o amb càmara digital. En tots els casos s'ha de 
presentar una còpia digital de la fotografia en format 
JPG (entre 1MB i 3MB) en un suport CD o DVD, i s'han 
d'identificar a la caràtula amb el pseudònim de l'autor i 
el títol de cada fotografia. Els suports en els que constin 
enregistrades les imatges s'hauran de trametre dintre 
d'un sobre tancat, on caldrà indicar a la part exterior la 
llegenda amb la denominació del certamen i la 
categoria a la qual concorren, així com el pseudònim 
sota el qual concorre el participant. En un altre sobre 
tancat, amb les mateixes indicacions i el pseudònim del 
participant a l'exterior, hi constaran en el seu interior les 

següents dades: nom i cognoms, edat, adreça postal, 
e-mail, i telèfon. Ambdós sobres es presentaran al 
registre de l'Ajuntament de Tortosa, el qual donarà als 
participants un resguard acreditatiu de la seva 
presentació amb indicació del número de registre 
corresponent.

5. Termini de presentació: la data límit de presentació és el 
10 de setembre de 2011.

6. El jurat estarà format per cinc persones relacionades 
amb la fotografia i/o el patrimoni cultural.

7. Premis: el veredicte es farà públic el dia 23 de 
setembre, amb motiu de la Jornada Europea del 
Patrimoni, i coincidint amb la inauguració de l'exposició 
d'una selecció de les fotografies presentades al 
concurs. Premi de la categoria A i B: obsequi gentilesa 
de Boluña imatge. Premi de la categoria C: 300 €.

8. Propietat: Totes les fotografies, tant les premiades com 
les no premiades, passaran a ser propietat de 
l'Ajuntament de Tortosa.

9. Acceptació de les bases: el fet de participar en aquest 
concurs suposa l'acceptació de les bases.

Biblioteca Marcel·lí Domingo (carrer de la Mercè, 6 
Tortosa)
Divendres, 23 de setembre de 2011, a les 19.00 h
La mostra inclou una selecció de les obres presentades al 
concurs de fotografia del patrimoni cultural de Tortosa. 
S'inaugurarà l'exposició i s'entregaran els premis del 
concurs.  

Sala d'actes de la Biblioteca Marcel·lí Domingo (carrer de 
la Mercè, 6 Tortosa)
Divendres, 23 de setembre de 2011, a les 19.30 h 
Ramon Manent és un fotògraf amb una llarga i rica 
trajectòria. Manifesta la seva sensibilitat en la captació de 
l'objecte, la llum i l'espai, destacant les seves obres sobre 
diferents temàtiques patrimonials. És autor de més d'un 
centenar de publicacions que ha realitzat amb els millors 
especialistes.

Exposició de fotografia del patrimoni 
cultural de Tortosa

Màster class de fotografia del 
patrimoni cultural,
a càrrec de Ramon Manent
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