
CONCURS DE FOTOGRAFIA
del 15 de febrer al 7 d’abril, 2018

L’ARQUITECTURA I LA LLUM



BASES DEL CONCURS

Arquitectes per l’Arquitectura i la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell us convida 
a participar en el concurs de fotografia “L’ARQUITECTURA I LA LLUM” aprofitant 
la celebració del Festival Llum Barcelona, en motiu de les festes de Santa Eulàlia, on 
s’il·lumina la ciutat transformant els seus espais a través de la llum. 

Bases

 - Dispositiu empleat per a la realització de la fotografia lliure (Càmera reflex, compacta,  
 dispositius mòbils...)
 - Una proposta única per cada participant
  - S’admeten retocs de contrast, llum i color, a més a més de l’ús de filtres
 - No s’accepten fotomuntatges ni alteracions excessives de la fotografia
 - Concurs obert a tothom qui vulgui presentar-se, menys als membres del jurat i de   
 l’organització

Com participar?

Envia la teva fotografia al e-mail: info@arqxarq.es amb les següents dades:

 - Assumpte: CONCURS DE FOTOGRAFIA
 - Nom i cognoms de l’autor
 - Telèfon i e-mail de contacte
 - Títol i descripció curta de la fotografia

Penja la fotografia al teu compte d’Instagram amb el Hashtag  |  #ArqLlum2018



Categories

Hi haurà dues categories, el premi del Jurat i el premi del Públic

 Premi del Jurat 
  Primer premi  |  Làmpara MARSET - Polo

 Premi del Públic 
  Primer premi  |  Làmpara MARSET - FollowMe
  

L’entrega de premis estarà inclosa dins el marc de la Setmana de l’Arquitectura, del 10 al 20 de 
maig de 2018. El dia de l’entrega dels premis, totes les fotografies dels participants s’exposaran 
al vestíbul de la Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell (plaça Nova, 5. Barcelona).

Premi del jurat

El Jurat escollirà un guanyador. Estarà compost per:

- Juan Rodríguez | @juanrodriguez_fotografo
- Jon Tugores | @thetugores
- Joan Gaspar | MARSET
- Carla Maideu | AxA

Premi del públic

El públic escollirà a través de Facebook un guanyador. La imatge guanyadora serà la que més 
“M’agrada” a Facebook tingui. En cas d’empatar, es tindran en compte els comentaris positius 
de cada imatge.

Calendari del concurs

15 de febrer   Publicació del Concurs
7 d’abril   Recepció de fotografies
7 d’abril al 17 d’abril  Deliberació del Jurat i del Públic a través de Facebook
18 d’abril   Anunci del guanyador
17 de maig  Entrega de premis i exposició de les fotografies a la Cooperativa   
   d’Arquitectes Jordi Capell dins la Setmana de l’Arquitectura
 


