
 

 

I Concurs de Fotografia FLAIX AL DRAC  

Sant Jordi 2019 
 

En motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, des del Club 

Social Gramenet us convidem a totes i a tots a participar d’un 

concurs de fotografia per celebrar aquesta jornada amb olor de 

primavera i de bonics sentiments.  

Anima’t a compartir el que portes dins! 

 

 

Bases del concurs: 

 

 

Participants 

Qualsevol persona que ho desitgi. 

 

 

Tema 

“El Sant Jordi a Santa Coloma” 

 

 

Obres 

Cada concursant podrà presentar un màxim de 2 imatges. 

 

 

Format 

Les fotografies s’hauran de presentar en format JPG.  

La mida de la imatge es mourà entre un màxim de 30x40 i un mínim 

de 18x24, en format horitzontal o apaïsat. 

 

 

Presentació 

Cada imatge haurà de tenir un títol (que serà el nom del propi fitxer). 

 



 

 

 

Com i on enviar les fotografies 

Les fotografies es portaran en mà al local del Club Social Gramenet 

o bé s’enviaran per correu electrònic a:   

csgramenet@fundacio.salutmental.org 

Al correu hi haurà de constar: títol de les fotografies, nom i 

cognoms de autor , el telèfon. 

 

Termini de presentació 

Del dilluns 4 de març al dilluns 8 d’abril de 2019. 

 

 

Premis 

Es repartiran un primer, un segon i un tercer premi segons els vots 

del jurat. 

Els premis seran atorgats el dia 23 d’abril a les 17h al Club 

Social Gramenet, situat al carrer Major 67 de santa Coloma de 

Gramenet. Està tothom convidat a assistir a l’esdeveniment. 

 

Jurat  

El Jurat estarà format per una persona voluntària de la comunitat 

veïnal, una sòcia o soci del Club Social i una o un professional del 

Club Social Gramenet. 

 

Exposició 

Les fotografies s’exposaran al Club Social Gramenet a partir del 23 

d’abril i fins al 31 de maig. Posteriorment es podran venir a recollir al 

Club Social Gramenet. 

 

T’esperem al Club Social dimarts 23 a les 

17h! 

Bon Sant Jordi! 
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