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El rellotge és un instrument destinat a 
mesurar el pas del temps. La paraula prové del 
llatí horologium, que ve del grec horologion, 
horo (hora) i logion (de lego, dir). Per tant, el 
seu significat és “dir l’hora”.

Com podem veure, el temps sempre ha 
preocupat al llarg de la història de la 
humanitat, i la manera de mesurar-lo, encara 
més. Avui en dia s’ha convertit en una obsessió 
de la nostra societat, i hi ha persones que no 
estan tranquil·les si no miren l’hora cada 5 
minuts (“qui menja hores, caga rellotges”).

Per tant, no cal anar contra rellotge, ni cal 
tenir més corda que un rellotge. Tampoc 
cal ser exactes com un rellotge. L’objectiu 
d’aquest concurs és que passeu el temps 
buscant rellotges. Però no qualsevol rellotge 
ni de qualsevol manera, sinó amb història i, 
per què no?, amb encant. I que els fotografieu. 

Aquesta és la vintena edició del Concurs 
de Fotografia que organitzen el Museu 
Arqueològic del Vendrell (actualment tancat) 
i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
del Vendrell, amb la col·laboració del Grup 
Fotogràfic del Vendrell, un certamen que 
ja s’ha convertit en un dels referents de la 
comarca del Baix Penedès, i que aquest any 
torna a estar inclòs en les Jornades Europees 
del Patrimoni, que passen a celebrar-se, 
de manera fixa, el segon cap de setmana 
d’octubre.

Col·labora:

XX CONCURS  
DE FOTOGRAFIA

REllOTGES 
Amb hISTòRIA  

de la comarca del 
baix Penedès

Jornades 
Europees 

del Patrimoni 2018



PARTICIPANTS: Obert a qualsevol persona física a 
partir de 18 anys.

TEmA: Rellotges amb història de la comarca del 
Baix Penedès. S’accepten fotografies de façanes, 
edificis, monuments, racons, patis interiors i 
exteriors..., mentre hi hagi un rellotge amb 
història. Es valorarà la presentació, l’enquadrament 
i la relació amb l’entorn d’aquests rellotges.

FORmAT I PRESENTACIó: Format i presentació: Les 
fotografies han de ser en color i s’han de presentar 
en format jpg en un CD o USB i amb còpia en 
paper fotogràfic (mínim 18 x 24 cm), muntades 
sobre un suport rígid de 40 x 50 cm i un màxim 
de 5 mm de gruix. En format jpg han de tenir 
una resolució mínima de 300 dpi. Les fotografies 
no podran ser alterades electrònicament ni per 
cap altre mitjà. No s’admetran fotocòpies ni 
fotomuntatges, i només es permetran mínimes 
correccions de color i lluminositat. 

ObRES: Es poden presentar un màxim de 3 
fotografies, que no hagin guanyat cap altre premi, 
per autor/a.

IDENTIFICACIó: Al dors de cada obra s’hi farà constar 
el títol o lema de l’obra. A banda, i dins d’un sobre 
tancat, s’adjuntarà la butlleta i el CD o USB. Al 
sobre hi ha de constar el mateix títol o lema de 
l’obra. 

INSCRIPCIó: La inscripció, totalment gratuïta, s’haurà 
de fer omplint la sol·licitud que trobareu al web 
de l’Ajuntament (www.elvendrell.net/art/concurs-
de-fotografia) o a la Regidoria de Cultura. 

TRAmESA: Cal presentar la sol·licitud i les obres 
amb els sobres on s’adjunta la butlleta d’inscripció 
i el CD o USB a la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament del Vendrell.

TERmINI D’ADmISSIó: La sol·licitud i les obres seran 
admeses fins a les 14 h del 28 de setembre de 
2018.

llIURAmENT DE PREmIS: El divendres 5 d’octubre de 2018, a 
les 19 h, a la sala d’exposicions La Fusteria del Vendrell.

EXPOSICIó: La inauguració de l’exposició de les obres 
presentades es farà en el mateix lloc i data del 
lliurament de premis. L’exposició restarà oberta fins al 
4 de novembre de 2018.

JURAT: El Jurat, format per persones vinculades a la 
fotografia, un representant de la Regidoria de Cultura 
i un dels guanyadors de l’edició anterior, serà qui 
determinarà la concessió dels premis, i estarà facultat 
per declarar desert qualsevol premi i per resoldre 
qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. 
El veredicte serà inapel·lable. 

RETORN DE lES ObRES NO PREmIADES: Les obres no premiades 
podran ser recollides a la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament del Vendrell del 12 de novembre al 14 
de desembre de 2018, ambdós inclosos. Les obres 
guanyadores i les que no hagin estat retirades passat 
aquest termini quedaran en propietat del Fons d’Art 
de l’Ajuntament del Vendrell, el qual podrà publicar-
les en qualsevol mitjà escrit o audiovisual, fent sempre 
menció del nom de l’autor/a.

CONSIDERACIONS GENERAlS:
• Els concursants guanyadors d’algun dels premis 

hauran d’estar al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, no hauran de 
tenir deutes amb l’Ajuntament del Vendrell i hauran 
d’autoritzar per escrit l’Ajuntament del Vendrell per 
obtenir les certificacions telemàtiques corresponents.

• No es concedirà més d’un premi per autor/a. 
• L’organització tindrà cura de les obres i de la seva 

conservació, però no es farà responsable de qualsevol 
accident que, de manera involuntària, puguin sofrir.

• La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació 
de les bases generals del Concurs, que es poden trobar a  
www.elvendrell.net/art/concurs-de-fotografia o a la 
Regidoria de Cultura.

bASES

PREmIS
o Primer premi:  350 €
o Segon premi:  250 €
o Tercer premi:  200 €
Els premis estaran sotmesos a les 
retencions fiscals establertes.
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