
 

BASES 
CONCURS DE FOTOGRAFIA DE ROQUETES 2015 

“ZOOM Roquetes” 
 

1. DEFINICIÓ 

El Concurs de Fotografia de Roquetes, ZOOM Roquetes, és un certamen organitzat pel 

Centre Ton i Guida que es basa en la difusió de la imatge del barri de Roquetes. 

2. PARTICIPACIÓ 

Tothom que ho desitgi podrà participar en el concurs fins el dilluns 8 de juny a les 

23.59h amb un màxim de dues fotografies, una per categoria i que no hagin participat 

en edicions anteriors d’aquest concurs.  

3. TEMÀTICA 

La temàtica de totes les fotografies s’haurà de basar en els racons per descobrir, o 

preferits per l’autor, del barri de Roquetes. 

4. CATEGORIES 

Les categories a les quals els participants podran presentar les seves fotografies seran: 

 

• Fotografies fetes amb càmera 

• Fotografies fetes amb mòbil 

 

5. TÈCNIQUES 

S’acceptarà qualsevol tècnica fotogràfica, ja sigui en color o monocromàtica. 

 

6. RESSOLUCIÓ DE DUBTES 

Per tal d’aclarir dubtes sobre les bases o sobre procediments tècnics, com ara, 

redimensionar les fotografies, adjuntar-les a un mail o carregar-les a Instagram, els 

participants podran dirigir-se a l’adreça de correu electrònic del concurs: 

zoomroquetes@gmail.com 

 

 

 



7. EXPOSICIÓ DELS TREBALLS 

El Centre Ton i Guida organitzarà una exposició amb les fotografies participants, o amb 

una selecció de les mateixes, del 22 de juny al 31 de juliol del 2015. 

8. PRESENTACIÓ DE TREBALLS 

• Fotografies fetes amb càmera 

Les fotografies fetes amb càmera s’hauran d’enviar per correu electrònic 

a l’adreça zoomroquetes@gmail.com. El missatge haurà de contenir les 

següents dades: 

� Assumpte: “CONCURS DE FOTOGRAFIA”. 

� Cos del missatge: Nom de l’autor, telèfon de contacte, adreça de 

correu electrònic, títol i lloc on s’ha fet la fotografia. 

*Aquestes dades passaran a formar part de la base de dades del Centre Ton i Guida i 

serviran per identificar els participants un cop el jurat s’hagi pronunciat i per mantenir-

los informats de properes activitats relacionades amb el concurs. 

� Documents adjunts: Fotografia en format JPG, de dimensió 

suficient per imprimir (qualsevol càmera té capacitat de capturar 

imatges d’uns 5mpx). 

• Fotografies fetes amb mòbil 

Les fotografies fetes amb mòbil s’hauran de penjar a Instagram afegint a 

la descripció el hashtag: #zoomroquetes2015 i, seguit d’un espai, el títol 

de la fotografia. Exemple: “#zoomroquetes2015 arbres.” 

Un cop la fotografia estigui penjada, s’haurà d’enviar un missatge a 

l’adreça zoomroquetes@gmail.com, on constin les següents dades: 

� Assumpte: “CONCURS DE FOTOGRAFIA”. 

� Cos del missatge: Nom de l’autor, telèfon de contacte, adreça de 

correu electrònic, títol indicat a Instagram i lloc on s’ha fet  la 

fotografia. 

*Aquestes dades passaran a formar part de la base de dades del Centre Ton i Guida i 

serviran per identificar els participants un cop el jurat s’hagi pronunciat i per mantenir-

los informats de properes activitats relacionades amb el concurs. 

En aquest cas no es demana cap format d’imatge concret i serà suficient 

el format nadiu del mòbil. 

 

9. RETORN DE LES OBRES 

Les fotografies, en estar presentades de forma digital, no podran ser retornades. Totes 

elles, en qualsevol format, passaran a formar part de l’arxiu del concurs. 

 



10. PREMIS 

Els premis seran: “Millor fotografia amb càmera”, “Millor fotografia amb mòbil” i 

“Premi popular”. 

Tots els participants rebran un diploma que els acrediti com a tals.  

A més, el guanyador de cadascuna de les categories i el del premi popular, fruit de la 

votació de l’exposició, també rebrà un trofeu, un accessori de fotografia i un diploma 

que l’acrediti com a guanyador, així com un obsequi gentilesa de Foto Claret Estudi. 

Cap concursant podrà guanyar més d’un premi, excepte el Premi Popular, que podrà 

ser atorgat a una fotografia ja premiada. 

 

11. LLIURAMENT DE PREMIS 

El lliurament de premis es dividirà en dos actes: 

• Divendres 19 de juny – Festa de Fi de Curs del Centre Ton i Guida (c/ Romaní) 

Lliurament dels premis relatius a les categories principals del concurs. 

• Dissabte 18 de juliol – Caminada Fotogràfica de Roquetes (Castell de Torre Baró) 

Lliurament del premi popular: votació pel públic durant exposició (fins el dimecres 

15 de juliol). 

 

12. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Tots els participants cedeixen de forma temporal al Centre Ton i Guida, fins la 

finalització del concurs i de les activitats relacionades, els drets d’edició, exposició i 

reproducció de les fotografies, si bé, se’ls reconeixerà la propietat intel·lectual. De la 

mateixa manera, es faran responsables en front a reclamacions que puguin sorgir de 

qualsevol naturalesa o que tercers pogueren fer al respecte a l’originalitat i a l’autoria 

de les fotografies. En el cas dels guanyadors, s’aplicarà la mateixa cessió de drets, però 

de forma definitiva. 

 

13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en el concurs implica automàticament haver llegit i acceptat aquestes 

bases. 

 

 

 



CALENDARI 

ESDEVENIMENT DATA LLOC 

Termini de presentació 
Dilluns 8 de juny  

a les 23.59h 

Correu electrònic i 

Instagram (en el cas de les 

fotografies de mòbil) 

Veredicte del jurat i 

comunicació dels resultats 

Dimecres 17 de juny 

 a les 19h 

Telefònicament i/o per 

correu electrònic 

Lliurament de premis de 

les categories principals 

Divendres 19 de juny 

 a la tarda 

Carrer Romaní 

Festa de Fi de Curs del 

Centre Ton i Guida 

Exposició de les fotografies 
Del dimecres 22 de juny  

fins el 31 de juliol 
Centre Ton i Guida 

Votació del premi popular 
Fins el dimecres 15 de 

juliol 

Centre Ton i Guida 

Exposició 

Caminada fotogràfica  

(Fotowalk) 

Dissabte 18 de juliol  

al matí 

Turó de Roquetes - 

Collserola 

Lliurament del premi 

popular 

Dissabte 18 de juliol 

 al matí 
Castell de Torre Baró 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JURAT 

El jurat estarà format per les següents persones vinculades al món de la fotografia i/o 

relacionades directament amb el moviment associatiu del barri de Roquetes.  

 

- Joan Arribas, estudiant de fotografia i creació digital. 

- Salvador Atance, fotògraf. 

- Jordi Bertran, fotògraf, Foto Claret Estudi. 

- Pilar Escamilla, membre de Grup Foto Roquetes. 

- Membre de l’equip de l’Espai Fotogràfic Can Basté, a determinar. 

 

El paper de secretari del jurat l’assumirà en Víctor Ruiz, en representació de 

l’organització del concurs. 

L’organització assumirà el paper de Jurat d’Admissió, que s’encarregarà de vetllar pel 

compliment de les bases en les fotografies presentades. 

En el procés de valoració de les fotografies participants, el jurat valorarà especialment 

les qualitats tècniques de les fotografies i la vinculació amb el barri de Roquetes. El 

veredicte del jurat serà inapel·lable. 

Jurat Popular: a més dels premis a la millor fotografia de cada categoria, els visitants 

de l’exposició podran votar quina fotografia creuen que mereix el Premi Popular, que 

es lliurarà el dissabte 18 de juliol després de la Caminada Fotogràfica. 


