
 

 
 

BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA 

 

1. PARTICIPANTS:  

Poden participar en el concurs de fotografia tots els/les joves residents a 

Abrera entre els 12 i els 35 anys. 

 

2.TEMÀTICA:  

El dia 8 de març és el dia Internacional de les Dones, i és per aquest motiu que, 

les fotografies han de reflectir el lema “la dona i el treball”. 

 

3. CATEGORIES: 

El concurs inclou les categories següents: 

1a: De 12 a 18 anys. 

2a: De 18 a 35 anys. 

 

4. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: 

No cal inscripció. 

12-18 anys: 

Els/les menors de 18 anys han de lliurar conjuntament amb les fotografies una 

autorització d’un responsable legal (pare, mare o tutor/a). Descarregable a la 

pàgina web de l’Ajuntament.  

18-35 anys: 

Els/les majors de 18 anys han d’omplir un resguard amb les seves dades per tal 

d’acreditar la residència a Abrera. Aquest resguard us el donaran quan lliureu les  

fotografies. 

Les fotografies es poden presentar en els següents llocs: 

- CENTRE POLIVALENT: Plaça del Rebato, 1. Telèfon 93 770 43 34. Matins de 

10.00 h a 14.00 h i la tarda de dimecres de 16.00 h a 18.00 h. 

- SERVEIS SOCIALS: Carrer Tarragona, 2. Telèfon 93 770 29 11. Matins de 9.00 

h a 13.00 h i les tardes de dimarts i dimecres de 16.00 h a 19.00 h.  

 

5. TERMINI DE LA PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES:  

El termini per presentar les fotografia és del dilluns 19 de febrer al dimarts 6 de 

març  de 2018. 

 



 

 
 

6. PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES:  

Les fotografies s’han de presentar impreses en paper fotogràfic amb una mida de 

13x18 cm, abans de la finalització del termini del concurs. Es poden presentar un 

màxim de dues fotografies per participant.  

L’autor/a de cada fotografia ha de posar un títol a la fotografia i el seu nom i 

cognoms. Aquestes dades s’hauran d’escriure al darrera de la fotografia.  

 

7. PREMI:  

Tindran premi els tres primers classificats de cada categoria. 
 

1a: De 12 a 18 anys. 

1r premi: material lúdic-didàctic valorat en 60 € 

2n premi: material lúdic-didàctic valorat en 40 € 

3r premi: material lúdic-didàctic valorat en 20€ 

 

2a: De 18 a 35 anys. 

1r. premi:      60 € 

2n. premi:     40 € 

3r. premi:      20 € 

 

8. JURAT: El jurat estarà format per l’Associació d’Abrera Contra la Violència de 

Gènere, l’Associació de Dones i Igualtat, l’AMPA IES Voltrera, l’IES Voltrera i 

tècniques de l’Ajuntament.  

 

9. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

Aquestes bases es publicaran a:  

- Web municipal: www.ajuntamentabrera.org 

- Institut Voltrera. 

- Casal de Joves i altres serveis municipals 

Per a més informació, podeu adreçar-vos a: joventut@ajuntamentabrera.cat o al 

telèfon 93 770 43 34.  

 

10. EXPOSICIÓ: Totes les obres s’exposaran al Casal de Joves a partir del 

divendres 9 de març durant 30 dies. 

 

http://www.ajuntamentabrera.org/


 

 
 

11. VEREDICTE: El veredicte es farà públic el divendres 9 de març a les 18.00h 

en l’Acte Institucional al Centre Polivalent (Plaça del Rebato, 1).  

 

12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:  

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, 

així com la decisió del jurat. 

  

13. ELS ORIGINALS PREMIATS I ELS DRETS DE REPRODUCCIÓ 

QUEDARAN EN PODER DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA.  

La resta de fotografies es podran recollir al Casal de Joves a partir de l’endemà 

de la finalització de l‘exposició i fins el 30 d’abril. Tots els matins de 10.00 h a 

14.00 h, i tardes de dimecres de 16.00 h a 18.00 h.   

 


