
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: RACONS MODERNISTES de CANET  
en BLANC i NEGRE amb “UN TOC” de COLOR. 

• La participació és oberta a tothom. 
• NOMÉS S’ACCEPTARAN LES FOTOGRAFIES QUE COMPLEIXIN LA TEMÀTICA.. 
• S’acceptarà qualsevol tècnica de les considerades com a fotogràfiques, bé siguin analògiques,  digitals o 

mixtes.  
• El format de les fotografies: el costat llarg ha de fer MÍNIM 30 cm i hauran d’anar muntades sobre un suport 

rígid de color negre amb qualsevol tipus de suport o anella per la part del darrere per poder-les penjar. 
• Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per autor.  
• Al davant de cada fotografia, al lateral dret inferior, hi ha de figurar el títol.  
• En un sobre a part, les dades de l’autor: nom, cognoms, adreça i telèfon. 
• Cada concursant només podrà optar a un sol premi. 
•   Cal fer la INSCRIPCIÓ al 18è.CONCURS POPULAR DE FOTOGRAFIA fins el dia 19 de SETEMBRE, 13hores.  

NOM I COGNOMS, ADREÇA, TELÈFON, MAIL i Nº de fotografíes que presentareu. Podeu fer-ho a: 
TEL. 93.795.46.25 (9h a 14h de dilluns a divendres), via E-MAIL.dotrasdr@canetdemar.cat o bé a 

ÀREA DE CULTURA – Vil.la Flora, (18è.CONCURS FOTOGRAFIA 2013) 
Riera Gavarra s/n, 08360 Canet de Mar. 

• Les obres es lliuraran a la SALA CULTURAL RAMON DE CAPMANY de la Plaça dels Americanos,  
DIVENDRES 20 de SETEMBRE d’11 a 13h. del migdia. 

• Les fotografies estaran exposades a la SALA CULTURA RAMON DE CAPMANY de la Plaça dels Americanos 
del 23 al 29 de SETEMBRE. 

• Només la fotografia que obtingui el 1r.PREMI quedarà en propietat de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.  

• La resta, les recolliran els seus autors el dia 30 de SETEMBRE de 18h a 20h.  
• Les obres que no es retirin aquest dia, quedaran en propietat de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, la qual 

en disposarà lliurement pel que més convingui. 
• Quedaran desqualificades les fotografies  que no compleixin les normes exposades en aquestes bases.  

PREMIS:   1r. 250€  i  2n. 150€    
• El fet de participar en el 18è. Concurs de Fotografia, suposa la plena acceptació i compliment d’aquestes bases.       
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