Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

El lliurament de premis del Concurs de Fotografia obre
la Festa de Sant Vicenç
Aquest divendres, 15 de gener, a les 19h, La Marineta acollirà el lliurament
de premis del Concurs de Fotografia Sant Vicenç. Enguany han participat
26 persones que en total han presentat 150 fotografies.
El programa d’actes de la Festa Major d’hivern s’inicia aquest divendres 15 amb
una de les cites més consolidada d’aquesta celebració com és el Concurs de
Fotografia de Sant Vicenç, que enguany arriba a la 21ena edició. A partir de les
19h, La Marineta acollirà l’acte de lliurament de premis i una exposició de les
millors fotografies participants.
En aquesta edició el concurs ha afegit dues noves categories, una, amb motiu
d’haver rebut el premi European Grenn Leaf 2015, centrada en Mollet com a
ciutat sostenible i verda i l’altra destinada als joves perquè enviessin les seves
“selfies”.
En total s’han presentat 150 fotografies fetes per 26 persones procedents de
Mollet (16), de Parets (2), de Santa Perpètua de Mogoda (2) i de Martorelles,
Montornès del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Terrassa, Barcelona i Banyoles.
Categories/Premis


EL MOLLET INVISIBLE ( 37 fotos presentades)
Primer premi: 250 € i diploma
Segon Premi: 150 € i diploma
Tercer Premi: 100 € i diploma



MOLLET AMBAIXADORA VERDA (24 fotos presentades)
Premi únic: 200 € i diploma



LLIURE (59 fotos presentades)
Premi únic: 200 € i diploma



PREMI AUTORETRAT A MOLLET “SELFIE” (30 fotos presentades)
Premi únic: 100 € en material fotogràfic

Lliurament de premis Concurs de Fotografia Sant Vicenç
Divendres 15 de gener
19 h
CC La Marineta (Pl. de l’Església, 7)
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