
Concurs trimestral de fotografia l'Espai30

"Street Photography -E30" 

(passejades urbanes)

Les passejades es faran coincidir amb l'època estival de 
l'any i es obert a tots els fotògraf aficionats i professionals 
de Barcelona.

Organitza Associació Cultural Espai30 amb el suport de l'Associació Photoespa30 i 
DistricteIXimatge amb el patrocini de l'ajuntament de Barcelona.

L'entrega de premis, tallers i exposició de les fotografies presentades, segons el calendari 
acordat en cada sortida.

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, 

Participació he inscripcions: per correu: espaiateneu@yahoo.com ho presencialment oficina 
Espai30.

=========================================

MES INFORMACIÓ i LES BASSES:

La passejades "Street Photography -E30", les convoca la Associació Cultural Espai30, amb el 
suport de les entitats de fotografia adscrites en la entitat ACE30 "Districte IX imatge i 
Photoespai30", les passejades es fan coincidir en les quatre estacions de l'any, hivern, 
primavera , estiu, i tardor, en especial en la celebració d'actes destacats de la ciutat de 
Barcelona.

Per organitzar el concurs i la passejada Street Photography -E30, de cada concentració, es 
passarà informació detallada de cada convocatòria amb les basses, es convocaran reunions 
prèvies i obertes, per organitzar el itinerari del recorregut, també es farà coincidir amb tallers i 
jornades.

tallers i jornades: Prèviament a les passejades i a les inauguracions amb l'entrega de 
premis, s'organitzaran trobades, amb tallers i jornades "d'accés lliure i gratuït", adaptades al 
motiu de la passejada de cada convocatòria.



Les inscripcions de la passejada es faran per correu espaiateneu@yahoo.com ho de 
manera presencial a la oficina del Espai30 C/Hondures 30 de 17 a 19h de Dilluns a divendres i 
dissabtes de 10,30 a 13,30h, degut a l'aforament del espai expositiu, la inscripció serà de 
màxim de 50 fotògraf, i per ordre d'inscripció.

La concentració no obligatòria dels participants en les passejades fotogràfiques, és realitzarà al 
l'Espai 30, C/Hondures30, amb la possibilitat que cada fotògraf pugui actuar també de manera 
autònoma.

Destacar que la passejada de tardor es farà coincidir en el concurs internacional Scott Kelby 
des dels Estats Units i a 1000 ciutats de tot el món.  http://worldwidephotowalk.com/

El concurs local, de cada trobada Street Photography -E30, es farà entre les fotografies 
presentades pel s participants en la passejada, dins dels terminis indicats en les bases.

Un jurat independent i qualificat, convidat per la ACE30, farà la valoració, seleccionarà, i 
atorgarà els primers, segons i tercers premis de cada categoria "color , Blanc i negre, social"  
tenint en compte diferents aspectes de la fotografia urbana (moment decisiu "general", 
emocions "social", composició, llums i Hombres)

El recull de fotografies per presentar-se al concurs, es fara mitjans el correu 
espaiateneu@yahoo.com en un termini màxim d'un mes a partir de la passejada .

Per participar en el concurs cada autor indicarà en el correu, les seves dates "el seu 
nom cognom" i la identificació de cada fotografia en cada una de les categories que es vol 
presentar en un màxim de una fotografia per categoria, "Color, Blanc Negre, Social" 

Pautes aconsellables "no obligatòries" per facilitar la configuració del arxiu que identifica cada 
fotografia, amb l'autor i categoria del concurs: (exp):

 CAVALLS CARROSSA _COL_J.FUSTER_2360.jpg

 Títol de la fotografia(CAVALLS CARROSSA)categoria (COL-BN-SOC) Autor, inicial 
"punt" i cognom Joan Fuster (J.FUSTER)numero seqüència ,de la maquina(0360.jpg)

Compta Flicker*

La organització teu una compta fliker https://www.flickr.com/photos/espai30ateneu en la 
finalitat de que cada autor pugui penjar les fotografies que ha escollit per exposar en un 
màxim de 5 fotos per autor , la fotografia a d'incloure Títol de la fotografia(CAVALLS 
CARROSSA)categoria (COL-BN-SOC) Autor, inicial "punt" i cognom Joan Fuster 
(J.FUSTER)numero seqüència ,de la maquina(0360.jpg) 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, per capacitat del servidor seran esborrades totes les 
fotografies que vagin mes en lla de cinc fotos per autor" 

Exposició de la passejada: En el termini aproximat de dos mesos desprès de cada 
passejada, es muntarà una exposició al Espai30, Entre les fotos que cada participant a fet 



arribar al compte flicker ho per correu o presencial al Espai30, la organització escollirà com 
mínim una fotografia de cada autor per participar en l'exposició a la mida de 30x40, La 
capacitat màxim del espai expositius es de 50 fografies , el numero de fotos per exposar i per 
autor , anirà en relació al numero de participants inscrits, la resta de fotografies es muntarà un 
carrusel amb suport de digital per visionar en pantalla.

L'entrega de premis es farà coincidir amb la inauguració de l'exposició, la exposició 
comptarà amb un numero màxim de 50 fotografies, la imprimació de les fotografies a mida de 
20 x 40 cm les farà l'organització fen servir el fons de les inscripcions.

Les fotografies NO PODRAN portar marca d'aigua ni nom d'autor perquè el veredicte no es vegi 
afectat pel nom de l'autor.

L'autor guardarà copia de les fotografies presentades, per si cal demanar copies en cas de 
incidència o perduda, 

Les fotografies impreses seran pel fons de la organització per fer us i sempre s'acompanyaran 
amb el nom del autor, respectant els drets d’autor i els drets d’imatge.

Es valoraran on es farà el passeig fotogràfic, restant importància a aquelles fotos de detalls de 
difícil identificació amb la passejada.

CONSERVACIÓ DE LES OBRES: L’organització tindrà cura  de la conservació de les 
fotografies, però no es fa responsable dels desperfectes o pèrdues que puguin sorgir per 
causes alienes, ho la manipulació i apropiació de tercers.

Tanmateix, el fet de participar en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases; 
qualsevol cas que no hagi estat previst serà resolt per l’organització del concurs.

*Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les 

persones i a la pròpia imatge d’acord amb la llei orgànica 1/1982, de 5 

de maig,


