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BASES DEL CONCURS 
 Primera: Podran participar totes aquelles persones naturals o residents al Baix Llobregat d’edats a partir de 

14 anys.  Els participants menors d’edat hauran d’adjuntar una autorització signada pel pare/mare o 

tutor/a, que hauran de portar a l’Ajuntament o enviar al correu electrònic: gusipo@diba.cat  

 Segona:  Les fotografies podran ser en b/n o color. EL TEMA SERÀ LA VELLESA, UNA ETAPA PLENA DE 

VIDA. L’OBJECTIU ÉS HOMENATJAR A LA GENT GRAN DEL MUNICIPI COM A PERSONES REPRESENTATIVES 

DE SAVIESA I EXPERIÈNCIA DE VIDA. Les fotografies han de ser de gent gran del municipi i es valoraran que 

transmetin valors relacionats amb la vellesa com a etapa vital activa, de nous aprenentatges, d’alegria, 

d’agraïment etc. També es valorarà la seva tècnica i originalitat.  

 Tercera:  Cada participant podrà presentar com a màxim 2 fotografies de 20 x 15 cm, que han de ser 

originals de la persona que les realitza. LES FOTOS S'HAN DE PORTAR A L’AJUNTAMENT amb el text adjunt: 

Concurs foto gent gran + TÍTOL DE LA FOTOGRAFIA. ÉS MOLT IMPORTANT POSAR UN TÍTOL a cada 

fotografia per a poder identificar-les, així com el NOM i COGNOMS de la persona i TELÈFON DE CONTACTE. 

L'organització no acceptarà aquelles fotografies que puguin ferir la sensibilitat, per continguts racistes, 

xenòfobs, discriminatoris, abusius, etc.  

 Quarta:  La data màxim per portar o enviar les fotografies és el divendres 12 d’octubre. Les fotografies 

presentades després de la data no entraran en concurs.  

 Sisena:  els premis atorgats seran els següents (subjectes a les retencions fiscals que procedeixin)  

- Premi foto més votada: 75 euros nets  

- Premi del jurat: 75 euros nets  

El guanyador/a d'un premi no podrà ser el mateix que el de l'altre premi.  
 Setena:  El jurat estarà format per una comissió formada pels representants de la gent gran, la tècnica de 

joventut, el tècnic de comunicació i persones qualificades en el món de la fotografia.   

La decisió del jurat serà pública i s’emetrà el divendres 26 d’octubre  a les 17.30 al Poliesportiu a la Festa 
de la Castanyada de la Gent Gran. En aquest acte es lliuraran  els premis als guanyadors.  

 Vuitena:  És imprescindible que el guanyador/a de cada categoria o algun representant estigui present en 

l'acta d'entrega de premis per recollir-lo en persona.    

 Novena:  Es realitzarà una exposició de totes les fotografies al Casal de la Gent gran per a que la gent les 

pugui veure i poder fer la votació popular.  
 

  Amb el suport de:   

2n concurs de fotografia:  

LA VELLESA, UNA ETAPA PLENA DE VIDA 


