
        

 

         1er  CONCURS FOTOGRAFÍA 

AMPA INSTITUT NOU VILAFRANCA 

 

Quin es l’objectiu del concurs? 

- Donar a conèixer una visió personal del nostre entorn. 
- Animar l’alumnat a fer fotografies, com a eina d’expressió i creativitat. 

Qui pot participar-hi? 

El concurs està obert a tot l’alumnat de l ’Institut Nou de Vilafranca.  
 

Categories:   

Hi ha 3 categories diferents: 

1. TEMA 1: Paisatge i/o natura. Imatges de paisatges naturals, etc  

2. TEMA 2: El meu racó preferit. Imatges de paisatges urbans, monuments, etc. Cal 

indicar a quin lloc pertany la imatge. 

3. TEMA 3: La més divertida. Fotografies que reflexin situacions divertides, volem 

que ens mostreu la vostra imaginació. 

 

Requisits dels participants. 

Cada alumne pot presentar una fotografia per cada categoria.  Cada participant només 

pot optar a un sol premi.  

Ha de ser obra de l’autor i ha de tenir un caràcter inèdit.  

Si a les fotografies hi apareixen persones identificables, caldrà aportar el seu 

consentiment per escrit. 

No s’acceptaran a concurs fotomuntatges, ni filtres digitals, etc. 

 



Com s’han de presentar les fotografies? 

Les fotografies s’han d’enviar mitjançant correu electrònic a l’adreça: 

ampalagirada1@gmail.com 

Cadascuna de les fotografies presentades, hauran d’adjuntar: 

- Categoria per la qual s’opta participar. 

- Nom i cognoms de l’autor 

- Curs 

- Títol de l’obra 

El  concurs s’iniciarà 27 de març i finalitzarà el 10 d’abril. No s’admetran a concurs 

fotografies enviades més enllà del dia de finalització de concurs. 

 

Dotacions dels premis   

El jurat atorgarà un primer i segon premi per cada categoria.  

El primer premi consta de:  

 Un val per valor de 20€  de la llibreria La Cultural  

 Una entrada doble per Kubrick Cinema 

El segon premi consta de: 

 Un val per  valor de 20€ de la llibreria La Cultural 

Drets sobre les fotografies 

Els participants declaren ser els autors de les fotografies presentades. 

L’AMPA, podrà utilitzar totes les fotografies presentades a concurs en publicacions o 

publicitat, en esdeveniments que organitzi la mateixa (exposicions, web, Facebook, etc). 

 

Acceptació de les bases 

El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. 

L’ organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si  ho exigís una causa 

justificada. 

L’organització tindrà la facultat de rebutjar qualsevol fotografia amb continguts 

inadequats. 



EL Jurat 

El jurat està format per 7 persones: 
Dos professionals de fotografia:  Lluis Montané i Ignasi Pellisa.  
Dos professors: Mariona Marcos i Jose Antón.  
Tres  membres de  la junta de l’AMPA 
 

BREU TRAJECTÒRIA DELS PROFESSIONALS 

 

IGNASI PELLISA 

Nascut a Vilafranca del Penedès fa 44 anys, vinculat al món de les arts gràfiques des de 
fa 28 en una empresa familiar dedicada a la retolació i fotògraf aficionat des de fa uns 
15 anys. 

De formació autodidacta i amb l'ajuda d’algun taller de professionals de la fotografia i 
de companys d'afició. Ha participat en vàries exposicions individuals i col·lectives, ha 
col·laborat amb diverses entitats i mitjans de comunicació locals, on destaca el llibre 
OLÈRDOLA (Bressol del Penedès), publicat l'any 2009, per l'Ajuntament d'Olèrdola. 

Soci fundador i vicepresident de l'Associació Fotogràfica de Moja, soci d' Enfoca 
(Calafell), i soci del Club Diafragma (Vilafranca), premiat en diversos certàmens d'àmbit 
Nacional i local. 

MONT ANNÈ  (LLUIS MONTANÉ) 

Nascut a Olèrdola fa 66 anys. De formació autodidacta. Va iniciar-se als 15 anys, com a 
complement del seu esport d’escalada i muntanya. Va estar amb contacte amb un gran 
fotògraf del qual se’n va quedar un parell de consells: 

 “D’un negatiu dolent, pots manipular-lo per dissimular, però de un de bo, pots fer un 
munt d’imatges bones”, “ Cal saber mirar com els insectes, dons ells poden separar un 
petit espai de un tot”.  

Ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació, ha participat en varies  exposicions 
col·lectives i amb solitari, exposicions itinerants a nivell nacional. Autor de l’obra 
“Musica, muses i altres deus Menors”, sent una exposició nova que no hi ha referències 
de cap cosa semblant, ja que els visitants podent interactuar en el seu “ambient o 
atmosfera” cultural i artística, tot controlat per miniordinadors i acoblant-ho a un equip 
de so i una pantalla visual. L’exposició ha estat a diferents indrets. 

Ha estat soci i membre de junta en l’antiga secció “Fotogràfica del Casal”, i actualment 
soc soci de l’ Associació Fotogràfica de Moja. 

 


