
Concurs de fotografia digital 

La Sagrera d’avui un record   per demà  

Organitza Grup Photosagrera

Col·labora : Nau Ivanow i Biblioteca de  La Sagrera-Marina Clotet

Durant  les festes de  la primavera,  el  grup photosagrera  organitza  el  III  concurs de 
fotografia al barrí de la Sagrera

Enguany la Sagrera en motius de les obres de la futura estació de l’AVE continua sen 
un punt de noticia a la ciutat i a tot Catalunya, el concurs pretén captar les imatges de 
la transformació de la Sagrera que canvia cada dia i  fotografiar la imatge d’avui per 
omplir la historia de demà, les festes les obres, els futurs edificis i carrers

El grup pretén sensibilitzar  amb aquesta activitat popular  a  tots i totes veïns i veïnes 
del barri de la importància social i cultural de la fotografia com element per la historia.

Els membres organitzadors del concurs volen que aquest sigui una activitat de caràcter 
popular i aconseguir la mes alta participació, en  fer possible que tothom que disposi 
d’una càmera digital pugi expressar amb el seu ull crític captar uns instants del barri i 
expressar a partí de la seva subjectivitat.

Motiu del concurs:  La Sagrera d’avui un record per demà.

Per tal de mostrar dos visions diferents de barri el concurs presenta dos  categories:

1. Juvenil fins els 14 anys 

2. Adults dels 15 anys en endavant

El grup vol impulsar aquesta activitat coincidint amb la Sagrera en festes, on els veïns i 
veïnes surten al carrer per participar dels actes que organitzen les entitats del barri.

Podran participar en aquest concurs totes les persones aficionades a la fotografia de 
mes de 18 anys o infants acompanyats.

CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES:

Tècnica lliure 



TEMÀTICA:

Es valorarà les fotografies relacionades amb  el barri i el seu contingut de composició i 
creació artística en el tema que es demana.

FORMA DE PRESENTACIÓ i TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Les  fotografies  es  podran  enviar  mitjans  el  correu  electrònic  del  grup 
photosagrera@gamail.com en un màxim de tres fotos (repartides en un, dos o tres 
correus) per concursant des de el dissabte dia 22 de maig fins el 4 de juny. 

En el correu electrònic que acompanya l’arxiu de la foto a de constar:

• Categoria (Juvenil o Adult)
• El títol complert de la foto 
• El nom i cognoms
• DNI
• Adreça: (carrer o plaça)
• Telèfon de contacte

 IMPORTANT la configuració del nom de l’arxiu a de ser el següent:
                  

Primer, data foto: any-mes-dia: Exp. 20100523
Segon, categoria: Juvenil ( J ) - Adult ( A )
Tercer, TEMA“reduït”  : Exp: pont treball, ptreball o pontt
Quart, Autor: Les inicials, Exp: Juan Salvador Gaviota, JSG
Cinquè, DNI: 8 xifres. Exp: 41211288

 
Per tant, el nom de l’arxiu en categoria juvenil seria: 
20100406_J_ ptreball_JSG_43611288

LLIURAMENT DE PREMIS

Les  fotografies  seleccionades  i  guanyadores  es  farà  una  jornada  de  presentació  al 
capvespre el divendres 2 de juliol del 2010 a la terrassa de la Nau Ivanow a les 9,00h. 
en un sopar a la fresca.

JURAT DEL CONCURS

Les fotografies seran seleccionades per un jurat composat pels membres de la junta 
del grup photosagrera.

mailto:photosagrera@gamail.com,des


PREMIS DEL CONCURS

Premis per cada categoria : 

Primer - Una càmera digital

Segon - Un lot de  llibres de fotografia.       

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

- Els premiats cedeixen els drets d’exhibició 
- Les fotografies s’hauran d’identificar amb un títol.
- L’autoria de les fotografies ha de ser de les persones que les presentin.

CONFIDENCIALITAT DE LES DADES:

El  Grup  Photosagrera  garanteix  la  confidencialitat  de  totes  les  dades  de  caràcter 
personal a què es tingui accés com a conseqüència de la participació en el concurs, 
d’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal.

MATERIAL PRESENTAT A CONCURS:

Els organitzadors tindran cura de la conservació de les obres presentades però no es 
faran responsables de cap accident que hi pugui haver per causes alienes a la seva 
voluntat.

Les fotografies premiades i seleccionades amb el vist i plau de les parts s’integraran al 
fons de la Col·lecció del Grup Photosagrera

La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 
Qualsevol imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora.

DRET A LA INTIMITAT:

Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia  
imatge d’acord amb la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a  
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Qualsevol fotografia que 
no reuneixi aquestes condicions o be pugui ocasionar danys ètics i morals a tercers no 
serà admesa al concurs.

Junta Grup Photosagrera


