
Concurs fotografia Espai30 - La Sagrera
Tres Tombs Sant Andreu & Tres tombs Infernals

Dissabte 14 i diumenge 15 de gener 2018

Organitza Espai30-La Sagrera dins el projecte 
Street Photography -E30 (passejades fotografia)

Amb col·laboració de Photoespai30 DistricteIXimatge i l'ajuntament de Barcelona

*Punt de trobada dels fotògraf 10h. porta Fabra i Coats (bascula)

Els Tres tombs
és tracta d'una passada de bèsties cavalcades o tirant carruatges que fan un circuit 
per les places i carrers més cèntrics del barri, amb genets vestits d'època.
Inscripció per correu espaiateneu@yahoo.com i al C/Hondures 30 
Exposició amb les fotografies de les dos jornades
Diumenge dia 15 de gener 10,30h

Tres tombs infernals
Coincidint amb La festa dels Tres Tombs de Sant Andreu del Palomar de Barcelona,  es 
celebren els vint-i-cinc anys dels Tres Tombs Infernals, una tradició que combina la 
pirotècnia amb una representació teatral. 
Dissabte 14 de gener Horari: 20.30 h Espai: plaça de Can Fabra

TRES CATEGORIES: "color , Blanc i negre, social"  

PARTICIPANTS: Tothom que ho desitgi.

TÈCNICA: La tècnica és totalment lliure, la maquina de fotografia digital, ha de ser de 
qualitat mitja alta, fer possible imprimir fotografies, amb un format de  JPG amb un 
mínim de 2.000 pix costat menor i 300 dpi de resolució.

Per participar en el concurs i en l'exposició, cal enviar les tres fotografies 
seleccionades de cada categoria, abans del 18 de febrer a 
l'adreça: espaiateneu@yahoo.com , indicant nom cognom i telefon del autor i 
categoria de cada fotografia, 

L'exposició te un aforament màxim cinquanta inscripcions i cinquanta fotografies per 
exposar.
Concursen tres categories, per cada jornada (cavalcada i infernals) amb color, blanc i 
negre, i social.
La resta de fotografies per exposar (un màxim de 5) les podrà pujar cada autor per 
l'adreça flcker a mida lliure per imprimir, 
https://www.flickr.com/photos/espai30ateneu  



Les dimensions i format de les fotografies hauran de ser JPG amb un mínim de 2.000 
pix costat menor i 300 dpi de resolució, per a poder ser impreses si fos necessari

Mes informació, a la web www.espai30lasagrera.cat , per les convocatòries del procés 
del concurs per exposar i la inauguració i entrega de premis. 

*El motiu de les fotografies es centraran tan sols en els participants, evitar imatges 
explicites del públic, no seran exposades les que no compleixin amb el dret d'imatge. 

DIVENDRES DIA 12 a les 18h: Taller gratuït fotografia nocturna de foc i diables a 
l'Espai30, C/Hondures30 La Sagrera, cal reserva prèvia pel 
correu espaiateneu@yahoo.com
 
Programa i recorregut principal TRES TOMBS:
Concentració de carrosses : A las 11 h en el Parc de la Maquinista (carrer de Ferran 
Junoy) (entre els carrers Gran de Sant Andreu i Segre) A les 12 h Benedicció a la plaça 
Orfila i Tres Tombs, El recorregut dels Tres Tombs serà pels carrers: Sant Adrià, Segre, 
Plaça d’Orfila-Passeig Torras i Bages, Joan Torras, Passeig Torras i Bages-carrer 
Palomar, Gran de Sant Andreu, Rambla Fabra i Puig .


