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Entitat sense ànim de lucre formada al 2009 per tal de 

difondre i  divulgar la fotografia com a afició de manera 

cultural i lúdica a la població d’Abrera i proximitats del 

Baix Llobregat Nord a la provincia de Barcelona. 

Per aquest any 2012 presentem la nostre primera edi-

ció del concurs  federat ClickAbrera 2012, sota la 

temàtica de l’AIGUA en tots el seus diversos aspec-

tes.   

Lliurarem un total de 400€ en premis per a les  

obres guanyadores i disposarem de l’1 al 14 d’abril 

de 2012 una exposició oberta al públic amb totes 

les obres presentades a la Sala d’Exposicions de 

la Casa de Cultura d’Abrera.  

Per a mes informació consultar a la nostre web 

www.clickabrera.com 

Associació Fotogràfica 
ClickAbrera 

www.tiendapickingpack.com 

Si vols patrocinar el nostres pròxims 
concursos possa’t en contacte amb 

nosaltres. 



Concurs puntuable per la Federació Catalana de 
Fotografia amb el número: 2012/09 
                  

PARTICIPANTS: Tothom que ho desitgi que 
sigui resident a Catalunya. A l’apartat Soci, els 
autors o autores hauran de ser Socis ClickAbrera. 
TEMA:  L’AIGUA, en tots els seus diversos aspec-
tes. Color i B/N. 

TÈCNICA: Totalment lliure. 

NOMBRE D’OBRES: Màxim de tres per autor/a 
no presentades en anteriors concursos. 
MIDES: Lliures, muntades en cartolina rígida de 
color negre, de 30x40 cm en sentit vertical, i sen-
se inscripcions ni senyals al davant. 

IDENTIFICACIÓ: Al dors figurarà títol de la foto, 
nom i cognoms de l'autor, núm de DNI, adreça 
postal i electrónica (si en té), telèfon, i si s'escau, 
la paraula soci/a i nombre assignat a l’ A.F. Cli-
ckAbrera i/o de soci/a de la FCF. 

 
TRAMESES: Les fotografies, protegides i lliures 
de qualsevol despesa de tramesa han d'ésser en-
viades o entregades personalment en horari de 
17h a 21h de dilluns a dissabtes laborables a la 
direcció:  
 

I CONCURS FOTOGRAFIC CLICKABRERA   

2012 

CASA DE CULTURA D’ABRERA 

C/Federico Garcia Lorca, 17 

08630 ABRERA—Barcelona 
 

JURAT:  Estarà format per tres persones d’acredi-
tats coneixements fotogràfics, reconegudes per la 
Federació Catalana de Fotografia. Les seves deci-
sions seran inapel·lables. 

Bases de Participació 

Associació Fotogràfica ClickAbrera 

I Concurs Fotogràfic 
ClickAbrera 

NOTES: Les obres premiades passaran a formar 
part del fons fotogràfic d’ A.F. Clickabrera i l’Ajun-
tament d’Abrera, els quals es reserven el dret de 
publicar-les, reproduir-les i difondre-les sense 
afany de lucre, i els participants en comprometen 
a no reivindicar els drets d'autor per la reproducció 
de les fotografies. Pel sol fet de participar, els au-
tors reconeixen ser posseïdors del copyright i en 
conseqüència tenir els drets d'autor i d'imatge. 
L'organització s'eximeix de qualsevol conflicte de 
publicació o d'utilització de les fotografies. Els or-
ganitzadors no es fan responsables de sostrac-
cions, pèrdues o destrosses de les obres, tant en 
la tramesa, exposició, manipulació o devolució 
d'aquestes, tot i que en tot moment es tractaran 
amb la millor cura possible. Cap concursant podrà 
aspirar a més d'un premi en el mateix tema. Si un 
concursant Soci obté premi entre els tres premis 
inicials, pot optar amb la resta d'obres al premi de 
soci.  Els participants socis de l’A.F.Clickabrera han 
de fer constar la paraula soci amb el seu nombre 
asignat. 

L'autor que incompleixi qualsevol dels punts d'a-
questes bases serà desqualificat. La participació en 
aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes 
bases. 

CALENDARI: 
Termini d'admissió:   24 de març  de 2012 a les 
20:00h 
Verdedicte públic: 31 de març  18h. a la Casa 
Cultura d’Abrera(1). 
Exposició: Del 1 al 14 abril a la Sala d'Exposi-
cions a la Casa Cultura d’Abrera(1). 
Comunicació veredicte: Per telèfon o mail als 
guardonats. 
Devolució de les obres: Un cop clausurada l'ex-
posició. Excepte totes les premiades. Es poden 
anar a recollir les obres a durant el mes de maig 
2012 a la CASA DE CULTURA D’ABRERA(1) (horari 
17h a 21h de dilluns a dissabte) i les rebudes per 
correu ordinari es retornaren en el termini màxim 
de dos mesos després de finalitzar l'exposició. 
(1) Mateixa direcció que l’entrega d’obres 

PREMIS: 
 
1er Premi:  170€ 
2on Premi: 100€ 
3er Premi:   70€  
 
Premi a la millor fotografia d'entre els socis de 
ClickAbrera: 60€ 
 

Els premis no seràn acumulables. 

Organitza: 

Segueix-nos a Internet: 

www.clickabrera.com 

www.facebook.com/clickabrera 

@clickabrera 

www.flickr.com/groups/abrera/ 

QR Code 


