Oficina de Premsa

- Nota de premsa LA INFORMACIÓ SOBRE ELS GUANYADORS ESTÀ EMBARGADA FINS A
LES 20 HORES D’AVUI

Lliurament dels premis del XX Concurs de Fotografia
de Sant Vicenç
Avui, divendres 16 de gener, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el lliurament de
premis i la inauguració de l’exposició del XX Concurs de Fotografia de
Sant Vicenç. Com és habitual, l’acte es farà al Centre Cultural La Marineta.
El molletà Salvador Correas és el guanyador del primer premi en la
categoria de fotografies sobre Mollet, per la imatge “Fugant cap a
Barcelona”.
Pel que fa a la participació, en aquesta edició ha baixat lleugerament el nombre
de fotografies presentades respecte de l’any passat, passant de 165 a 116
fotografies, i un total de 31 participants. Pel que fa a la procedència dels autors,
la meitat són veïns de Mollet (15) i l’altra meitat són, principalment del Baix
Valles i el Vallès Oriental, però també n’hi ha de Barcelona o Alacant.

Els guanyadors d’aquest edició per categories:
Tema A (Mollet del Vallès):
 1r Premi per a Salvador Correas, de Mollet del Vallès, per “Fugant cap a
Barcelona”
 2n Premi per a Llúis Juncà, de Mollet, per “Passeig buit”
 3r Premi per a Antonio Sánchez, de Martorelles, per “L’alba al Besòs”
Tema B (Lliure)
 Premi únic per a Daniel López, de Martorelles, per “Uyuni”
Residents a Mollet
 Premi únic per a Marc Garcia, per “Aspectes quotidians”
Premi al millor participant jove
 Aquest premi ha quedat desert
L’exposició de les fotografies presentades al concurs es podrà visitar fins al 31
de gener al Centre Cultural La Marineta.
Mollet del Vallès, 16 de gener de 2015
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