
T  ema:   Lliure. Les imatges han de reproduir l’essència del barri del Molí d’en Rovira i
no haver estat presentades en cap altre concurs o certamen.

Par  t  icipan  t  s:   Obert a qualsevol persona aficionada a la fotografia.

Categoria: Hi haurà dues categories:
Trapella: de 0 a 13 anys.
Jove: de 14 a 103 anys.
(Els joves de més de 103 anys també hi poden participar.)

Obres: Cada persona hi podrà presentar fins a un màxim de 3 fotografies.

Format: Qualsevol format, tant en blanc i negre com en color.

Suport, lliurament i termini: Les fotografies s’han de lliurar obligatòriament en suport
digital (JPG) i en suport paper (mínim A5), a partir del 23 d’abril i fins al 7 de maig de
2019.

En format digital s’hauran d’enviar al correu electrònic concursobrimelmoli@gmail.com
i cap fotografia podrà excedir els 5 MB.

En format paper s’hauran de portar als matins de 10 a 12 h a la braseria Cal Joanet
(carrer del Comerç, número 25) i a les tardes de 19 a 21 h a la cerveseria Beercat
(carrer de Sarriera, número 10).

En lliurar  les fotografies, l’autor  o l’autora haurà de fer constar el títol,  el  nom i  un
telèfon de contacte darrere la foto.

Jurat: Estarà  format  per  membres  de  la  plataforma  Obrim  el  Molí  d’en  Rovira  i
professionals de la fotografia i la imatge.

Premis: N’hi haurà 4 per categoria. Es prega l’assistència dels participants a l’acte de
lliurament dels guardons. Si n’hi ha algun que no hi assisteix significarà que renuncia
al premi.
Categoria jove:

1r premi: 2 degustacions de 20 formatges i 5 vins de Xerigots.
2n premi: 1 val per a un dinar a la braseria Cal Joanet.
3r premi: 1 val per a cervesa artesana del Beercat.
4t premi: 1 lot de vins dels cellers Trias Batlle.

Els 4 premis infantils seran de material escolar, gentilesa de la llibreria Cuscó.

Veredicte i lliurament de premis: El dia 12 de maig a les 11 h es convoca tots els
participants a la plaça de Vilanova per anar plegats a posar color  al  mur amb les
fotografies lliurades.  A les 12 h farem públic  el  veredicte  del  jurat  i  a  les  12.30 h
tornarem a la  plaça de Vilanova per fer  un vermut popular  amb els participants al
concurs  i  els  veïns  del  barri.  Els  guanyadors  també  s’indicaran  al  blog  de  la
Plataforma, així com a les xarxes socials del col·lectiu.
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Propietat  i  exposició: Les  fotografies  presentades  es  consideraran  cedides  a  la
plataforma  Obrim  el  Molí  d’en  Rovira  perquè  les  pugui  publicar  i  reproduir  sense
limitació de cap mena, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de
l’autor o l’autora. El fet de participar en el concurs implica acceptar-ne totes les bases.

Qualsevol consulta sobre les bases i el concurs es podrà realitzar a través del correu
concursobrimelmoli@gmail.com
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