L’any 1991, el Consell d’Europa va iniciar el patrocini
de les Jornades Europees del Patrimoni (JEP), una
iniciativa destinada a promoure la difusió del patrimoni monumental entre els ciutadans en la qual també

collaboren

la

Generalitat

de

Catalunya,

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya. Les JEP se celebraran el darrer cap de setmana de setembre a tota
Catalunya. Des de l’any 1999, el Museu Arqueològic
del Vendrell hi participa mitjançant el Concurs de Fotografia, que compta amb la collaboració del Grup
Fotogràfic del Vendrell.
Enguany s’ha decidit que el tema del concurs se centri en els elements ceràmics que trobem decorant o
formant part dels edificis i monuments de la nostra
comarca. Aquest tema ja el vam demanar l’any 2001,
amb motiu de la I Biennal de Ceràmica del Vendrell,
on vam descobrir gran quantitat d’elements ceràmics
situats a les teulades, parets i balconades dels nos-
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tres edificis. I ara, a l’any 2012, el tornem a demanar
per celebrar-ho conjuntament amb la VI Biennal de
Ceràmica, i perquè creiem que encara serem capaços
de trobar més elements que ens sorprendran i que
donen sentit i qualitat al nostre entorn.

Premis:
o Primer premi: 250 €
o Segon premi: 200 €
o Tercer premi: 150 €
Els premis estan sotmesos a les retencions
fiscals establertes.

Per a més informació o inscripcions:
Patronat Municipal de Serveis Culturals
La Rambla, 24
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 56 84
arqueologia@elvendrell.net
www.elvendrell.net

Federació Catalana de Fotografia, estarà facultat per
declarar desert qualsevol dels premis i per resoldre
qualsevol contingència no prevista en aquestes bases.

Inscripció: La inscripció, totalment gratuïta, també

Consideracions generals:

es

o Les obres guanyadores passaran a ser propietat del

fer

pel

web

de

l’Ajuntament

(www.elvendrell.net).

Museu Arqueològic del Vendrell, el qual podrà publi-

Tramesa: Cal presentar les obres al Patronat Munici-

car-les, fent sempre menció del nom de l’autor/a.

pal de Serveis Culturals de l’Ajuntament del Vendrell.

o No es concedirà més d’un premi per autor/a.

Termini d’admissió: Les obres seran admeses fins a

o L’organització tindrà cura de les obres i de la seva

les 14.30 h del 21 de setembre de 2012.

conservació, però no es farà responsable de qualsevol

Lliurament de premis: El divendres 28 de setem-

accident que, de manera involuntària, puguin sofrir.

bre de 2012, a les 19.00 h, a la Sala Portal del Par-

o La participació en aquest concurs suposa l’acceptació

do del Vendrell.

íntegra d’aquestes bases.

Indret de la foto:

de federat.

Indret de la foto:

na de Fotografia hauran de fer constar el seu número

DNI:

manera que les guanyadores.

DNI:

participants que siguin socis de la Federació Catala-

Correu electrònic:

queològic del Vendrell, essent utilitzades de la mateixa

Correu electrònic:

constar el mateix títol o lema de l’obra. A més, els

CP:

aquest termini quedaran en propietat del Museu Ar-

Telèfon:

tancat, s’adjuntarà la butlleta. En el sobre ha de

CP:

2012. Les obres que no hagin estat retirades passat

Població:

el títol o lema de l’obra. A banda, i dins d’un sobre

Població:

de Serveis Culturals durant tot el mes de novembre de

Adreça:

Identificació: Al dors de cada obra, s’hi farà constar

Adreça:

premiades podran ser recollides al Patronat Municipal

Nom i cognoms:

altres concursos.

Nom i cognoms:

Retorn de les obres no premiades: Les obres no
Telèfon:

El veredicte serà inapellable.

es per autor/a que no hagin guanyat cap premi en

pot

Indret de la foto:

pel Grup Fotogràfic del Vendrell i per un membre de la

DNI:

Jurat: El Jurat, format per persones vinculades a la
fotografia, pel Patronat Municipal de Serveis Culturals,

Correu electrònic:

Telèfon:

de 2012.

Format i presentació: Les fotografies han de ser en
color i la mida, com a mínim, de 18 x 24 cm. Han
d’anar muntades sobre un suport rígid negre (màxim
de 3 mm) de 40 x 50 cm. No s’admetran fotocòpies. No s'admetran fotomuntatges o fotografies
en les quals el missatge i la imatge original hagin estat modificades mitjançant el retoc digital.
Obres: Es poden presentar un màxim de 3 fotografi-

CP:

mis. L’exposició restarà oberta fins al 4 de novembre

dels municipis del Baix Penedès

Població:

es farà en el mateix lloc i data del lliurament de pre-

Adreça:

Tots els aficionats a la fotografia.

Tema: Elements ceràmics aplicats a l’arquitectura

Participants:

Nom i cognoms:

Exposició: La inauguració de l’exposició de les obres

