
Bases i normes del “Primer Concurs de 
fotografia jove de Setmana Santa de la Banda La 

Salle Tarragona” 
1.- Els fotògrafs concursants hauran de tenir entre 16 i 30 anys d’edat. 

2.- Cada concursant haurà d’escollir com a màxim 5 fotografies d’ entre les que 
disposi, i en el moment de l’enviament als organitzadors, ordenar aquestes per ordre 
de preferència. Aquesta última qüestió es déu al fet que tot depenent del nombre de 
concursants, i també tenint en compte l’espai limitat on es trobarà l’exposició, els 
mateixos organitzadors estimaran el nombre de fotografies que s’exposaran a la 
mateixa exposició, tot seguint l’ordre de preferència establert per cada concursant. Les 
fotografies a entregar també podran estar realitzades per qualsevol dispositiu 
“Smartphone” o “Tablet”. 

3.- Es permeten petits retocs fotogràfics com millores en la lluminositat i el color, per 
exemple, però no es permeten muntatges fotogràfics duts a terme per cap programa 
de disseny gràfic, tipus Photoshop. 

4.- La temàtica ha de ser estrictament de la Setmana Santa, preferiblement la 
tarragonina. Per tant s’inclouen dins d’aquesta temàtica tot tipus de fotografies 
dedicades a les diferents processons, assajos, grups musicals i demés peces 
patrimonials de la ciutat com misteris i Esglésies on es guarden aquests. Aprofitant les 
jornades del “ 26 Encuentro Nacional de Cofradias”, també es podran incloure les 
diferents fotografies que es puguin fer dels diferents actes com debats, misses o 
l’exposició dels passos de la ciutat repartits per les diferents esglésies de la part alta 
com la de Sant Miquel del Pla, la Catedral i l’Església de Sant Isidre. 

5.- Cada concursant tindrà com a data límit per enviar als organitzadors la seva 
selecció de 5 fotografies, el diumenge 13 d’Octubre a les 24:00. Les fotografies 
enviades en data posterior a la presentada, mentre no sigui un cas clarament justificat, 
no entraran dins les bases del concurs i per tant quedaran excloses. 

Les fotografies exposades hauran estat prèviament seleccionades per un jurat propi de 
l’organització. 

El correu facilitat per l’organització per tal d’enviar les fotografies i la comunicació de 
les dades requerides és : banda_salle_tgn@hotmail.com 

6.- Per tal de mantenir el bon funcionament del concurs i seguir un element 
estrictament ètic, en relació al format de decisió del guanyador, les fotografies que 
presenti cada concursant hauran d’estar exemptes de firma alguna. Per tal de verificar 
la procedència de les mateixes fotos, i si els mateixos concursants es veuen amb la 
possibilitat de fer-ho, seria adient que en el moment d’enviar les fotografies, cada 
concursant envies una copia on es pugui veure amb claredat la seva firma artística. 



7.- En el mateix mail, cada concursant haurà d’aportar les dades següents en un fitxer 
Word: Nom i cognoms, edat, telèfons de contacte, adreça electrònica i , en el cas 
que formi part d’alguna confraria de la ciutat, especificar quina és.  

8.- Els concursants, no s’hauran de preocupar de la impressió de les fotos ja que 
aquesta tasca la duran a terme els mateixos organitzadors i sense imposar cap tipus 
de pagament a aquests. A més, finalitzat l’acte, els fotògrafs que hagin presentat les 
seves fotografies tindran l’opció de prendre a casa les seves pròpies imatges impreses 
en paper i prèviament exposades al local, com a obsequi dels organitzadors. 

Tanmateix, les fotografies enviades hauran de ser presentades amb un títol que les 
representi, per tal de facilitar l’organització d’aquestes. 

9.- L’exposició de les diferents fotografies presentades a concurs es durà a terme el 
dia 19 d’Octubre al local de l’Associació La Salle Tarragona, al carrer Mendez 
Nuñez núm. 14, 2n pis. El recinte estarà obert al públic de 10:30h a 13:30h i de 16h 
a 18:30h. A les 19:00 es durà a terme l’entrega del premi al guanyador. 

10.- En aquest concurs no hi haurà un jurat prèviament establert el mateix dia de 
l’exposició, i per tant, seran els propis assistents al concurs qui mitjançant un 
sistema de votacions escolliran qui ha de ser el guanyador. 

11.- Les votacions funcionaran de la manera següent: En el moment d’entrar, a cada 
assistent se li atorgarà un petit paper en el qual efectuarà la seva votació. A cada 
fotografia exposada se li serà assignada un numero determinat, el qual es trobarà a la 
part superior d’aquesta fàcilment visible. Un cop l’assistent hagi visualitzat totes les 
fotografies, haurà d’escollir les tres que més li hagin agradat i ordenar-les per ordre de 
preferència on cadascuna tindrà una ponderació diferent i gradual. Per tant, entenem, 
que la que escolli en tercera posició se li assignarà un punt, a la segona dos punts i 
finalment, a la primera tres punts. Cal especificar que el vot de cada assistent serà 
anònim i secret. 

En el cas que hi hagi un empat, es realitzarà un recompte de les fotografies que es 
trobin amb la mateixa puntuació, on només es tindran en compte les vegades que hagi 
estat escollida com a primera opció. La que obtingui en aquest cas major puntuació, 
serà per tant la guanyadora. 

12.- Mitjançant aquest format de votació, és molt important atreure al major nombre de 
persones, ja que com més persones assisteixin a l’exposició majors possibilitats es 
tindrà de guanyar. 

13.- El premi serà de caràcter únic i per la persona que obtingui la fotografia amb 
majors vots. Aquest premi consistirà en dues entrades per al parc temàtic Port 
Aventura, aprofitables fins a la fi de la present temporada, el dia 6 de Gener. 

La fotografia guanyadora serà exposada en el proper Opuscle de la pròpia 
Associació La Salle Tarragona. Al mateix temps, es contactarà amb el guanyador/a per 
a que pugui obtenir una copia d’aquest. 



14.- En cas que algun dels concursants hagués resultat guanyador del premi i no 
pogués assistir-hi el mateix dia 19 a les 19h, sempre i quan s’hagi justificat 
adequadament i amb un cert temps, es contactaria posteriorment amb el guanyador 
per a fer-li entrega de l’esmenta’t premi. 

15.- Tanmateix, durant l’horari d’obertura al públic del local, els membres de la banda 
de timbals i l’Associació La Salle Tarragona els ofereix la possibilitat de visitar la petita 
exposició de cartells de Setmana Santa i dels Pastorets, de la qual disposem en el 
mateix local de caràcter permanent. 
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