
Concurs de Fotografia amb Mòbil “LA TEVA FIRA 2.0” 
 
 
PARTICIPANTS 
Podran participar totes aquelles persones que així ho desitgin, en una única categoria. 
 
TEMÀTICA 
 
El tema del concurs es “La Teva Fira” i ha de estar centrat en la Fira de Primavera de Martorell i en les 
activitats que s’hi realitzin. 
 
OBRES PRESENTADES 
 
Les obres que concursen hauran d'estar fets amb el telèfon mòbil, a més de ser úniques i originals. Es 
valorarà especialment la creativitat de les mateixes, cuidant la seva idoneïtat i expressivitat en relació 
amb l'objectiu d'aquest concurs. 
Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 fotografies. 
Les imatges podran ser en color, blanc i negre, virades, sempre que estiguin realitzades amb el mòbil. 
No s'admetran imatges retocades amb altres mitjans. 
 
MIDA 
La mida de l'arxiu dels treballs tindrà un màxim de 3MB. 
 
PREMI 
El/la guanyador/a del concurs rebrà paquet de temàtica CentreSocialenca (samarreta + carnet de sòlcia 
col·laboradora + nom a una jugadora del futbolí), i un sopar al Txiringuito de la CUP. 
 
JURAT 
El/la guanyador/a s’escollirà per votació popular durant el dia 30 d’abril.  
 
TERMINI 
El termini de presentació de fotografies començarà el divendres 27 d’abril i es tancarà el dilluns 30 
d’abril a les 16.00. 
Les fotografies s’exposaran al txiringuito d’entrepans de la Fira de la CUP.   
El termini per a comptabilitzar les votacions al FB finalitzarà el dilluns a les 21.00h quan es 
comptabilitzaran els vots i s’anunciarà el guanyador/a 
 
FORMA DE PRESENTACIÓ 
Les fotografies seran enviades per qualsevol d'aquests dos mitjans: 
 
1.- PER CORREU ELECTRÒNIC, en format jpeg / jpg a la següent adreça: centre.social.la.vila@gmail.com, 
consignant en Assumpte: Concurs FOTO-FIRA         
1.- A TRAVÉS DEL FACEBOOK o TWITTER. Penjant la foto al mur del Centre Social La Vila o al teu mur i 
etiquetant al Centre social La vila a la teva fotografia, o amb el amb el #CSLaVila.      
Totes les fotos es penjaran al FB del Centre Social La Vila per a comptabilitzar les votacions. 
 
Les teves fotografies han d’incloure el teu nom i cognom (o pseudònim) i la forma de contacte per tal de 
poder avisar al/la guanyadora. 
 
 
CESSIÓ DE DRETS 
La participació comporta la cessió de drets de reproducció, distribució, exhibició, comunicació pública i / 
o transformació de les fotografies per part del Centre Social La Vila. 
 
LA PARTICIPACIÓ EN AQUEST CONCURS COMPORTA L'ACCEPTACIÓ D'AQUESTES BASES en la seva 
totalitat 


