
7è CONCURS 
DE FOTOGRAFIA 
AL BARRI DEL FARRÓ
Dins de les activitats de la Festa Major del Farró 2017

Les fotografies estaran exposades a:
Centre Cívic Casa Sagnier (c/ Brusi, 51-56) del 12 al 29 de setembre
Restaurant Sibarit’s (c/ Guillem Tell, 32)  del 3 al 19 d'octubre
La Perrockia (c/ Francolí, 60) 21 d'octubre al 10 de novembre
Vil·la Urània (c/ Saragossa, 29 o Via Augusta, 98) del 14 de novembre al 14 de desembre

Foto: Angel Mur
(1r Premi del 6è Concurs de Fotografia del Farró)
Disseny: Ondho

Organitza:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

fotografia-farro-cartell-7ed.pdf   1   07/07/2017   15:29:18



BASES CONCURS FOTOGRAFIA
1. La participació està oberta a tothom.

2. Dos Temes: 

Lliure, en color i/o blanc i negre

Barri del Farró, en color i/o blanc i negre

3. Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies en cada tema, Lliure / Barri del Farró, que no hagin estat premiades 
en cap altre concurs.

4. Els participants han de ser els autors de les obres, i seran els responsables directes dels danys i perjudicis que se’n puguin derivar 
de possibles reclamacions dels autors originals.

5. La mida de les fotografies ha de ser aproximadament de 24x35cm i hauran d’anar muntades en suport rígid,(no Porexpan)  sense 
marges i sense emmarcar.

6. S’atorgarà un primer, un segon i un tercer premi en l’apartat de tema Lliure, i un premi especial a la millor fotografia del Barri del 
Farró. Els participants només podran optar a un premi en cada apartat.

7. Al dors de cada fotografia hi constarà el pseudònim de l’autor (aquest serà el mateix per totes les fotografies presentades) i un títol 
(diferent per cada foto) i el tema al que pertany (Lliure o Farró).

8. En el cas de les fotografies presentades en el tema Barri del Farró, també s’haurà d’indicar al dors el lloc fotografiat.

9. Cada fotografia presentada haurà d’anar acompanyada d’un sobre tancat amb les dades personals de l’autor: nom i cognoms, 
adreça, telèfon i correu electrònic. Per fora del sobre ha de constar el títol, pseudònim i tema al que pertany la foto.

10. S’admetrà el processat digital.

11. Les fotografies s’han de lliurar al Centre Cívic Casa Sagnier, o al Centre Mèdic Vallirana, abans del 7 de setembre.

12. El lliurament de premis tindrà lloc el dilluns 11 de setembre a les 13.30 a la plaça Mañé i Flaquer.

13. Les fotografies estaran exposades a:

• Centre Cívic Casa Sagnier (c/ Brusi, 51-56) del 12 al 29 de setembre

• Restaurant Sibarit’s (c/ Guillem Tell, 32) 3 al 19 d'octubre

• La Perrockia (c/ Francolí, 60) 21 d'octubre al 10 de novembre 

• Vil·la Urània (entrada per c/ Saragossa, 29 o Via Augusta, 98) del 14 de novembre al 14 de desembre

14. Els premis establers són els següents:

• 1r Premi: Un Trofeu i el Llibre  “20 AÑOS DE LA MEJOR FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA”

• 2on Premi: Un Trofeu i un Val per dinar o sopar dues persones a la Bodega Pàdua 

• 3r Premi: Un Trofeu i un Val per un Massatge al Centre Mèdic Vallirana 

• Premi especial Barri del Farró: Un Trofeu, el Llibre de Fotografia  “ANIMALES SALVAJES” i un Bateig Perrockià

15. El jurat estarà format per un Artista del Barri, un Fotògraf, un Veí/na, un membre del Districte i un membre de l’Associació de Veïns.

16. La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar desert qualsevol dels premis.

17. L’entitat organitzadora no es fa responsable de la pèrdua o danys de les obres.

18. Els participants autoritzen a l’organització a fer ús de les imatges presentades a concurs perquè aquestes puguin ser reproduïdes, 
sense ànim de lucre, en publicacions de l’entitat.

19. LA PARTICIPACIÓ AL CONCURS IMPLICA L’ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES EN LA SEVA TOTALITAT.

Organitza: Associació de Veïns i Comissió de Festes del Farró (c/ Saragossa, 60, Barcelona)

Col·laboren: Districte Sarrià-Sant Gervasi; Vil·la Urània; Centre Mèdic Vallirana; Centre Cívic Casa Sagnier; La Perrockia; Bodega 
Pàdua, Restaurant Sibarit’s i Ondho.com

Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb Xesco Ginjaume (616 643 577) o a l'associació de veïns: veinsfarro@gmail.com o 
Facebook: facebook.com/FestesDelFarro

NOTA  Qui vulgui cedir alguna obra per col·laborar amb la Mostra Solidària que es celebrarà el mes de desembre, ha de posar ”SI” 
darrera de la foto/s que vulgui donar.
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