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- Nota de premsa -

L’Ajuntament de Mollet convoca el XXI Concurs de
Fotografia Sant Vicenç
L’Ajuntament de Mollet del Vallès convoca la XXI edició del Concurs de
Fotografia Sant Vicenç, un dels esdeveniments més consolidats de la
Festa Major d’hivern. Enguany el concurs afegeix dues noves categories,
una, amb motiu d’haver rebut el premi European Grenn Leaf 2015,
centrada en Mollet com a ciutat sostenible i verda i l’altra destinada als
joves perquè enviïn les seves “selfies”
La inscripció al concurs és gratuïta i hi poden participar totes les persones
aficionades a la fotografia que ho desitgin. La data límit de lliurament és l’11 de
gener de 2016 i cada participant pot enviar fins a un màxim de tres obres per
tema, en color o blanc i negre, que no hagin estat premiades en d’altres
concursos i que no s’hagin presentat anteriorment a aquest.
En aquesta edició, el concurs incorpora una categoria centrada en el tema de
Mollet com a model de ciutat verda i sostenible després del reconeixement
internacional que ha rebut amb l’European Green Leaf.
En aquest cas es demanen imatges, objectes o situacions que posin de
manifest el compromís de Mollet amb el medi ambient (espais verds, horts
urbans, regs de parcs i jardins, energies renovables, recollida selectiva, etc)
Un altra categoria que repeteix però que també serveix per observar la realitat
més enllà de l’entorn urbà és “Mollet Invisible”. En aquest apartat es proposa a
l’autor donar a conèixer una visió personal i subjectiva de la ciutat captant allò
que és menys visible.
Un altra novetat de l’edició d’enguany és l’apartat que té com a tema els
autoretrats o “selfies” destinat a joves d’entre 12 i 18 anys residents a Mollet.
En totes les categories s’admeten fotografies fetes tant en format analògic com
digital. Les fotografies es poden haver ajustat digitalment, però només es
permeten uns retocs bàsics de lluminositat, contrast i color. No s’acceptaran
fotomuntatges ni altres tècniques especials com fotografia infraroja, HDR, etc.

Categories/Premis
 EL MOLLET INVISIBLE
Primer premi: 250 € i diploma
Segon Premi: 150 € i diploma
Tercer Premi: 100 € i diploma
 MOLLET AMBAIXADORA VERDA (European Green Leaf)
Premi únic: 200 € i diploma
 LLIURE
Premi únic: 200 € i diploma
 PARTICIPANT LOCAL
Per a residents a Mollet, independentment de la categoria a la qual
participin: 150 € i diploma
 PREMI ATRORETRAT A MOLLET “SELFIE”
Premi únic: 100 € en material fotogràfic

El veredicte es farà públic el divendres 15 de gener de 2016 a les 19 h al CC La
Marineta
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