
Concurs de fotografia denuncia “MILLORA NA ROVELLA” 

 

L'ASSOCIACIÓ VEÏNAL ROVELLA – FONT SANT LLUÍS i 

VALÈNCIA SALUDABLE convoca el Concurs Fotogràfic de Denúncia  

“MILLORA NA ROVELLA”.  

Aquesta iniciativa sorgeix per a fomentar entre la ciutadania una visió crítica de 

la realitat urbana dels Barris de NA ROVELLA, EN CORTS i CIUTAT DE 

LES ARTS I DE LES CIÈNCIES, a no romandre impassibles davant la 

constant degradació del nostre entorn, i perquè aquestes denúncies (que es 

plasmaran en imatges) originen objectius reals i accions directes per a millorar 

els nostres barris i evitar noves deterioracions. 

 

BASES CONCURS FOTOGRAFIA 

 

1. Participants. 

 

Podran concórrer a aquest concurs fotogràfic totes les persones que ho 

desitgen, siguen professionals o afeccionats, sempre que els seus treballs 

s'ajusten a les bases d'aquest. 

 

2. Temàtica i lema: “MILLORA NA ROVELLA” 

 

Fotografies dels Barris de NA ROVELLA, EN CORTS i CIUTAT DE LES 

ARTS I DE LES CIÈNCIES, on es puga apreciar clarament que es tracta 

d'espais, llocs i paisatges del barri denunciables i susceptibles de millora. 

 

3. Característiques de les fotografies. 

 

1. El contingut estarà relacionat amb el tema del concurs. 

2. Les imatges hauran de ser necessàriament originals, inèdites. 

3. Les fotografies no podran haver sigut premiades en cap altre concurs. 

4. Les fotografies hauran de ser propietat de l'autor que les presente al 

certamen i lliures de drets a tercers. 

5. Les imatges podran ser en color o blanc i negre, es permet realitzar 

retocs fotogràfics per a millorar la fotografia, però no la composició 

d'imatges que produïsquen una situació no existent. 

6. Les fotografies han de visualitzar els problemes exposats, però amb una 

qualitat artística. 

7. Presentació en arxiu JPG i PNG, i tindre una resolució mínima de 300 

píxels / polzades (recomanat màxima resolució possible) 

8. Es presentaran a través de correu electrònic. 

9. Cada participant podrà presentar fins a un màxim de dues fotografies. 



4.- Forma de presentació i enviament. 

 

S'adjuntarà en l'email les següents dades: 

 

 Títol de l'obra 

 Lloc on ha sigut presa i data 

 Número de la fotografia (encase de presentar més d'una) 

 Nom i cognoms de l'autor 

 D.N.I. del participant 

 Domicili i telèfon de contacte 

 Correu electrónic dels participants (e-mail) 

 Acceptació de bases 

 

5.- Lloc de lliurament i data de presentació. 

Les fotografies podran ser enviades per correu electrònic a: 

 

Per a:  valenciasaludable2030@gmail.com 

Assumpte:  Concurs de fotografia denúncia MILLORA NA ROVELLA 

 

Les dates de presentació seràn de l'1 de Novembre al 31 de Desembre de 

2020. 

 

6. Exposició. 

 

Les obres presentades a concurs, seran exposades en: 

 La BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAQUIM MARTÍ I GADEA. 

Localització: Avinguda de l'Alcalde Gisbert Rico, 20, 46013 València.  

Dates: De l'11 al 22 de Gener del 2021 

Horari: De dilluns a divendres (8.45 – 14.45 / 16.15 – 19.45) 

 

 La Seu de la AV ROVELLA – FONT SANT LLUÍS. 

Localització: Avinguda Germans Maristes, 11-baix. 46013 València. 

Dates: Del 26 al 29 de Gener del 2021 

Horari: De 18:00 a 20:00 

 

7.- Jurado. 

 

La votació del concurs serà a través de la participació ciutadana a través del 

correu electrònic de VALÈNCIA SALUDABLE i de manera ONLINE: 

 http://valenciasaludable2030.es/ 

 valenciasaludable2030@gmail.com 
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8.- Premis. 

 

Es establecen el següent premi per a la millor fotografia: 

 

Premi Valorat en 100 € 

 

Els ciutadans podran votar per email i online des de les 00.00h del dia 11 fins a 

les 23.59h del 31 de Gener de 2021  

I presencialment els dies 26 al 29 de Gener de 2021, de 18.00 a 20.00h 

 

Es donarà publicitat de la fallada mitjançant comunicació escrita o telefònica al 

participant premiat. 

 

La resolució de la votació serà notificada al públic mitjançant diversos mitjans 

(Web de VALÈNCIA SALUDABLE, WhatsApp de l'associació veïnal i de 

València Saludable, en la seu veïnal, així com en els mitjans oportuns). 

 

9.- Observacions. 

 

AV ROVELLA – FONT SANT LLUÍS i VALÈNCIA SALUDABLE es 

quedaran amb les fotografies per a les gestions que així considere oportunes (En 

els Grups de Treball de la Junta Municipal de Russafa, en el Consell de Districte 

de la Junta o, fins i tot, presentant un projecte al DecidimVLC, …). 

 

La nostra Associació farà les accions necessàries perquè aquestes queixes 

arriben a l'Ajuntament. 

 

10.- Agraïments. 

 

Agraïm la col·laboració de l'Associació de Veïns de FAVARA de València per 

a elaborar aquestes bases. 

 

 

INSCRIPCIÓ 

 

EL FET DE PARTICIPAR EN AQUEST CONCURS SUPOSA 

L'ACCEPTACIÓ D'AQUESTES BASES I L'AUTORITZACIÓ PER A 

EXPOSAR LES OBRES. 

 

 

València a 15/10 /2020  

 


