
MOSTRA FOTOGRÀFICA “LA CARA I LA CREU DEL BARRI” 

1. El concurs fotogràfic de l’Associació de Veïns Mas Abelló té com objectiu la 
participació dels ciutadans en els afers d’interès comú, a través de la imatge. 
S'estableix un primer premi i dos segons, consistents en material fotogràfic.     
En el veredicte es tindrà en compte el valor documental d’acord amb la temàtica, 
així com l’aspecte artístic. 

2. La temàtica serà el barri, sigui en infraestructura, situacions al carrer, festes o 
aconteixements, mobiliari, serveis... 

3. Dins de la temàtica ja exposada, les fotografies han de formar una parella que 
reculli, una, el més valorat del barri i l’altra, el més indesitjable; a criteri de 
l’autor i amb el límit del respecte a la dignitat de les persones. 

4. Podran concursar tots els veïns dels tres nuclis de Mas Abelló, Sant Josep i Mas 
Pellicer sense cap mena de distinció, que hauran d'acreditar aquesta condició al 
full d’inscripció. 

5. Les fotografies presentades s'ajustaran a les condicions següents: 
o Ser inèdites (no haver estat publicades, exposades ni premiades).  
o Formar una col·lecció de dues fotografies en blanc i negre o en color, 

d’acord amb el punt 3.  
o El format de les imatges serà lliure, però cadascuna haurà d'anar muntada 

obligatòriament sobre un suport de mides A3.  
o El tipus de muntatge i el color i la textura del suport seran igualment de 

lliure elecció.  
o Al dors de cada suport figurarà el títol de la col·lecció; les fotografies 

podran portar un peu d’una extensió màxima de 25 paraules.  
6. Cada col·lecció de dues fotografies serà presentada l’AV. Mas Abelló, a la seva 

seu al Centre Cívic del Mas Abelló, juntament amb el full d'inscripció, fins a les 
20 hores del dia 5 de maig de 2011.  

7. El jurat estarà format per veïns del barri amb el suport de professionals de la 
fotografia. 

8. El jurat té la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, i 
el seu veredicte serà inapel·lable. 

9. El veredicte del jurat tindrà lloc el dia 6 de maig. El lliurament de premis, en el 
marc de les festes de barri..                                                                                  
La col·lecció guardonada serà utilitzada a la portada i contraportada del 
programa de les festes de barri de l’any 2011 , sense cap altra compensació en 
forma de drets d’autor o similar. 

10. Les col·leccions premiades i les seleccionades pel jurat estaran exposades al 
Centre Cívic del Mas Abelló fins al dia 14 de maig. 

11. Els autors de les col·leccions seleccionades i/o premiades autoritzen 
expressament l’exposició i la utilització segmentada al punt 7 

12. Totes les obres s’hauran de recollir al Centre Cívic Mas Abelló, de dilluns a 
divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 18 entre el 16  el 20 de maig. 

13. Finalitzat el termini de recollida s’entendrà que l’artista renuncia a la propietat i 
drets inherents de les obres no recuperades i aquestes passaran a ser propietat de 
l’AV. Mas Abelló. 

14. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d'aquestes bases.  


