
CERTAMEN FOTOGRÀFIC “ JOSEP RADUÀ I  TORRES”

MOTIVACIONS
Posar en marxa un certamen fotogràfic que portarà el nom del nostre company Josep 
Raduá i Torres, gran aficionat a la fotografia, amb la que va gaudir i ens va fer gaudir 
als demés.
A través del llenguatge fotogràfic, explorar des de diferents punts de vista la vida quo-
tidiana a l’entorn del Prat. Descobrir les persones, llocs, rituals o allò que explica per 
a cadascú la realitat de la vida a la nostra ciutat.
Es tracta de crear, amb l’excusa d’un certamen, un punt de trobada d’un llenguatge 
fotogràfic creatiu i crític, lliure en tots els sentits, amb l’estil d’entendre la fotografia de 
base que caracteritzava al Radu.

PARTICIPANTS
Obert a tothom.

MODALITAT
Imatge fotogràfica tema “El Prat de Llobregat: Vida quotidiana”, tècnica blanc i negre 
o color.

OBRES
Un màxim de tres per participant i modalitat que no hagin estat premiades ni publica-
des amb anterioritat.
L’autor es responsabilitza de que les seves obres no infringeixen cap dret de terceres 
persones que puguin aparèixer a les imatges. L’entitat organitzadora no es responsa-
bilitza d’aquest aspecte.



PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Les obres s’hauran de presentar en format paper en un sobre tancat. Les fotografies han 
de tenir una mida mínima de 18X24 cm i muntades sobre un suport rígid de 40X30 
cm i d’un gruix no superior a 3 mm.

També, es lliurarà una còpia digital (format JPG) per l’elaboració del catàleg.
Llocs de entrega de les còpies en paper:
# Centre de teràpies alternatives “Cuida’t”, C/ Manuel Bertrand, 84
# Rètols Alarcón, Av/ Josep Anselm Clavé, 103-105
# Perfumeria Kary, C/ de Ferran Puig, 27

Adreça electrònica de lliurament de les còpies en format JPG:
# escarxofesphotoprat@gmail.com

Data límit pel lliurament de les obres 15 de juny de 2018

IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES
Al dors del suport de cadascuna de les obres en format paper s’indicarà el títol, pseu-
dònim i telèfon. A més, s’inclouran les dades de localització de la imatge i data de 
la presa.
A l’exterior del sobre tancat per entregar les còpies en paper, també es farà constar 
el pseudònim i telèfon.
En l’enviament de l’arxiu JPG, s’adjuntarà el pseudònim, nom, adreça, telèfon, DNI i 
e-mail, a més d’un texte molt breu, máxim 140 caracters, sobre la imatge.

JURAT
Estarà format per 6 membres que decidiran la concessió dels premis i seleccionarà les 
obres que formaran part de l’exposició i catàleg.

LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ 
Inauguració de l’exposició i lliurament de premis: Dia 19 de setembre a les 19:30 h, 
al bar de L’Artesà.

DEVOLUCIÓ
A partir del mes següent de la finalització de l’exposició, les obres podran ser recolli-
des al local de l’Associació Les Escarxofes d’El Prat, Carrer Centre 6-8, als díes fixes 
que es comunicaràn o previ contacte telefònic.
L’organització es responsabilitza de la cura de les obres i de la seva conservació, tot 
i que no es farà responsable si un accident pogués ocórrer.



PREMIS
# Un premi de 250 euros al primer classificat en blanc i negre.
# Un premi de 250 euros al primer classificat en color.
# Escarxofa conmemorativa als tres primers clasificats de cada categoria.

Les obres premiades quedaran en propietat de l’Associació Les Escarxofes del Prat.

DIVULGACIÓ
# Exposició  de les obres finalistes.
# Publicació de les obres seleccionades en el catàleg de la exposició.
# Còpia impresa del catàleg als tres primers clasificats de cada categoria.
# Còpia en PDF a la resta de classificats.

Les còpies JPG es guardaran a l’arxiu de l’associació, tot respectant els drets d’autor 
en cas de voler fer qualsevol us de les còpies. No obstant, l’Associació es reserva el 
dret de fer ús de les imatges per a publicar al catàleg i fer divulgació del mateix o del 
certamen en futures edicions.

La participació suposa l’acceptació de aquestes bases.
Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per l’organització.


