Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

La Marineta exposa el centenar de fotos del concurs de
Sant Vicenç
La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, Mercè Pérez,
va entregar divendres passat els premis del XXIII Concurs de Fotografia de
Sant Vicenç i va inaugurar-ne l’exposició al Centre Cultural La Marineta.
L’entrega de premis i la mostra són el punt de partida de la Festa Major
d’hivern de Mollet.
La regidora Mercè Pérez va destacar la quantitat d’imatges presentades,
concretament 101, 29 més que en l’edició anterior, i “la qualitat de totes les
fotografies”. Pel que fa a les persones que hi han participat, 35 són de Mollet
del Vallès i la resta de Martorelles, Palau-solià i Plegamans, Santa Perpètua de
la Mogoda, Rubí i Banyoles.
Les fotografies premiades són les següents:
Categories/Premis


TEMA LLIURE (46 fotos presentades)
Premi únic: 200 € i diploma per a Miquel Planells Saurina per Plor



TEMA MOLLET (45 fotos presentades)
Primer premi: 250 € i diploma per a Maite Díez González per Cor d’espelta
Segon premi:150 € i diploma per a Pedro Mohendano Iranzo per Mirant el
Mercat.
Tercer premi: 100 € i diploma per a Xus de la Cruz González per Hort d’en
Domingo.



PREMI AUTORRETRAT A MOLLET SELFIE (10 fotos presentades)
Premi únic: 100 € en material escolar i diploma per a Gebena Diango,
Xinyi Ji i Peijing Kan.



PARTICIPANT LOCAL (selecció del total de fotos de totes les
categories)
Premi únic: 150 € i diploma per a Maite Díez González per Dolce Vita a
les Pruneres.

Podeu consultar tota la programació de la Festa Major d’hivern de Sant Viçenç
de Mollet al web municipal www.molletvalles.cat
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