Benvolguts i benvolgudes,
Amb motiu de la XXVII edició del Premi de Fotografia Sant Vicenç 2022, us fem arribar el cartell i les
bases de la convocatòria. Com ja sabeu, es tracta d'un concurs de fotografia que s'articula al voltant
d'un eix comú, Mollet.
La inscripció és gratuïta i oberta a tothom. Les persones interessades a participar en el 27è Premi de
Fotografia Sant Vicenç 2022 poden enviar les seves obres fins a l’1 de desembre. Us animem a
participar-hi!
Cordialment,
Mercè Pérez Piedrafita,
Regidora de Cultura

BASES DEL XXVII PREMI DE FOTOGRAFIA SANT VICENÇ 2022
INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ
La inscripció és gratuïta i poden participar-hi totes les persones afeccionades a la fotografia que ho
desitgin.
Cada participant ha d’enviar les seves fotografies a l’adreça electrònica cclamarineta@molletvalles.cat,
juntament amb el full d’inscripció que trobarà al web municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès –
Concurs de Fotografia Sant Vicenç 2022. L’arxiu amb cada fotografia ha de tenir format JPG i el nom
de l’arxiu ha de ser el títol de la fotografia. L’enviament de les fotografies es podrà fer fins a l’1 de
desembre de 2021.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Cada participant pot enviar un màxim de tres obres per tema, en color o blanc i negre, que no hagin
estat premiades en altres concursos i que no s'hagin presentat anteriorment en aquest concurs.
S'admeten tant fotografies fetes en format analògic com digital. Les fotografies es poden haver ajustat
digitalment, però tan sols es permeten uns retocs bàsics de lluminositat, contrast i color. No
s'acceptaran fotomuntatges, logotips ni altres tècniques especials com fotografia infraroja, HDR, etc.
Les fotografies no poden dur cap marca ni poden contenir marques d'aigua visibles, noms o inicials, ja
que si en porten es desqualificaran i no s'inclouran en el veredicte.
L’arxiu JPG ha de tenir les mides: mínim 3508 x 4967 px, amb una resolució de 150 ppp.
TEMES
Mollet
Lliure
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JURAT
El jurat està format per professionals del món de la fotografia i l’audiovisual. El jurat ha de vetllar per
l’estricte compliment de les normes del concurs i ha de resoldre els casos dubtosos que puguin
presentar-se. El seu veredicte serà inapel·lable.
Cristina Forés, fotògrafa
Griselda Escrigas, fotògrafa
Mar Cercós, fotògrafa
Susana Malagon, artista visual
CATEGORIES/ PREMIS
MOLLET
- Primer premi: 300 € i diploma
- Segon premi: 200 € i diploma
- Tercer premi: 150 € i diploma

LLIURE
- Premi únic: 250 € i diploma
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte es farà públic el 14 de gener de 2022, a les 19 h, al Centre Cultural La Marineta. A l’acte
assistiran els participants premiats. En cas que no puguin assistir-hi, ha de venir algú en la seva
representació a recollir el premi.
EXPOSICIÓ
L'exposició de fotografies tindrà lloc del 10 al 31 de gener de 2022 al Centre Cultural La Marineta. Totes
les fotografies es podran veure a Instagram Mollet i al web de l’Ajuntament de Mollet del Vallès a partir
del mateix dia.
DRETS D’AUTOR
Totes les fotografies premiades restaran en poder de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que se’n reserva
el dret de reproducció.
CONSULTES
Es posa a disposició dels participants el correu electrònic del Centre Cultural La Marineta
cclamarineta@molletvalles.cat.
ACCEPTACIÓ
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
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