
 

CONCURS 
FOTOGRAFIA DIGITAL 

 

BASES: 

 

Junta Local Fallera organitza enguany un concurs de fotografia centrat en la temàtica de 

les Falles de la nostra Ciutat. Té com a objectiu aflorar imatges existents que defineixen el 

caràcter diferenciador d'Alzira com a potència del món faller. 

Per  això es convoquen diferents disciplines en les quals podran participar lliurement 

qualsevol faller en actiu amb un màxim d’una fotografia per temàtica. 

 

TEMÀTIQUES: 

 

S'estableixen cinc temàtiques en les quals es pot participar: 

• Emotiva: Es premiarà la fotografia que millor capte el sentir faller.  

• Artística: Fotografia que capte de manera plàstica un monument o moment faller de 

la ciutat. 

• Històrica: Es busca una fotografia anterior a l’any 2000 que mostre un moment, 

persona o monument de les nostres Falles. 

• Millor moment: Fotografia que relate un moment, un segon, un instant del significat 

faller. 

• Fem Falla: Qualsevol fotografia que descriga moments en els quals la participació i 

unió de fallers és palés com a mitjà d'aconseguir metes comuns.  

Independent dels premis a les categories presentades, se seleccionarà una fotografia per 

votació popular del total de fotografies  finalistes seleccionades pels  Sectors fallers 

conforme es descriu en estes bases. 

 

PARTICIPANTS: 

 

Podrà participar qualsevol faller/a pertanyent a una comissió fallera d'Alzira en l'actual 

exercici 2020/21 sense diferència d'edat. 

 

 



MANERA D'ENVIAMENT: 

 

Es podrà participar amb un màxim d'una fotografia per cada temàtica i participant. Les 

fotografies s'enviaran en la forma que designe cada comissió.  

Cada comissió seleccionarà ,  un màxim de tres fotografies per categoria i les remetrà al 

seu sector, el qual seleccionarà cinc per categoria i les traslladarà a JLF amb  la condició 

de finalistes. 

Les fotografies aniran codificades de la següent forma:  

 
Nom de la comissió, temàtica i títol. 

 

 

Les fotografies seran presentades pels participants a la seua comissió en la forma que 

esta designe, correu electrònic, whatsapp, …, aquelles seleccionades pel Sector hauran de 

ser remeses al correu electrònic que designe JLF amb el següent format: La grandària de 

les fotografies serà  amb un format de 18*24 o ( com a mínim de 1920*1080 a *72pp) a fi 

de poder ser publicades en mitjans digitals i en el seu cas en paper. 

 

TERMINI PRESENTACIÓ I CALENDARI. 

 

El termini màxim de presentació de fotografies en cada comissió finalitza el 10 de 

desembre 2020. 

L’enviament per part de les  comissions al sector faller on es  deliberarà qui són els  

finalistes per sector   acabarà el 17 Desembre 2020. 

Els sectors hauran d’ enviar a JLF les fotografies seleccionades com a  finalistes fins el dia 

31 de desembre de 2020. 

 

JURAT 

 

El Jurat estarà designat per Junta Local Fallera.La decisió del Jurat es farà pública per 

xarxes socials. 

 

PREMIS 

 

S'entregarà un  diploma als guanyadors de cada secció en l’ acte que JLF atorguen a tal 

efecte.  

La totalitat de fotografies  finalistes seran publicades en Internet, de la qual es triarà la 

millor foto del concurs per votació popular. JLF es  reserva el dret de publicar la totalitat de 

les  fotografies presentades. 
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