
  

11è Concurs de fotografia MEMORIAL JOAN SOLEY 2015 
En Joan Soley i Farrés (1956-2001) va ser una persona molt estimada a Lliçà d’Amunt i una peça clau en molts 
àmbits de la Vall del Tenes: fundador de la UEC, professor de l’Escola de Segon Ensenyament, activista veïnal, 
regidor d’ERC, defensor de la natura i, també, viatger incansable sempre amb la càmera penjada al coll. 

La seva mort, en un malaurat accident de muntanya –on també hi va morir el granollerí Jordi Artiaga-, va causar molt 
d’impacte en tota la comarca, perquè en Joan era conegut arreu i perquè, com a ciutadà compromès, reunia un 
seguit de característiques difícils de trobar aplegades: optimisme, tenacitat, discreció, fermesa, bonhomia... 

La seva passió per la fotografia li va permetre guanyar diversos concursos –en col·laboració amb la seva dona Núria-
, impartir cursets i seminaris, elaborar audiovisuals de muntanyisme i omplir el seu despatx amb dotzenes d’arxius de 
fotografies i diapositives dels llocs més meravellosos del planeta. 

Així, doncs, aquest Concurs de Fotografia Memorial Joan Soley volem que sigui un petit però sincer homenatge per a 
una persona que va deixar una petja inesborrable. 

Un concurs al que, per aquesta onzena edició, incorporem un nou tema sobre “Ciutats i pobles del món” i ampliem el 
tema “Lliçà d’Amunt” a tota la Vall del Tenes. Pensem que amb aquests canvis el concurs segur tindrà molts més 
seguidors. 
 

TEMÀTICA: 
Tema 1 - Lliçà d'Amunt i la Vall del Tenes. 
Tema 2 - Ciutats i pobles del món. 
Tema 3 - Muntanya i paisatge. 
 

PREMIS:  
-Tema 1. Lliçà d’Amunt i la Vall del Tenes. 
1r premi: 300 euros 
+120€ vàlids per bescanviar en qualsevol curs o cursos de Casanova Formació + inscripció al Casanova Foto Club. 
2n premi: 150 euros 
+ 90€ vàlids per bescanviar en qualsevol curs o cursos de Casanova Formació + inscripció al Casanova Foto Club. 
3r premi: 100 euros 
+ 50€ vàlids per bescanviar en qualsevol curs o cursos de Casanova Formació + inscripció al Casanova Foto Club. 
 
-Tema 2.  Ciutats i pobles del món. 
1r premi: 300 euros 
+120€ vàlids per bescanviar en qualsevol curs o cursos de Casanova Formació + inscripció al Casanova Foto Club. 
2n premi: 150 euros 
+ 90€ vàlids per bescanviar en qualsevol curs o cursos de Casanova Formació + inscripció al Casanova Foto Club. 
3r premi: 100 euros 
+ 50€ vàlids per bescanviar en qualsevol curs o cursos de Casanova Formació + inscripció al Casanova Foto Club. 
 
-Tema 3.  Muntanya i paisatge. 
1r premi: 300 euros 
+120€ vàlids per bescanviar en qualsevol curs o cursos de Casanova Formació + inscripció al Casanova Foto Club. 
2n premi: 150 euros 
+ 90€ vàlids per bescanviar en qualsevol curs o cursos de Casanova Formació + inscripció al Casanova Foto Club. 
3r premi: 100 euros 
+ 50€ vàlids per bescanviar en qualsevol curs o cursos de Casanova Formació + inscripció al Casanova Foto Club. 
 
Si s’escau, a aquestes quantitats s’haurà d’aplicar la retenció impositiva que estableix la legislació vigent. 



  

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ: 
 
1.Acceptació del participant: L’acceptació de totes i cadascuna de les condicions contingudes en el present document 
(d’ara en endavant “Bases”) es condició necessària als efectes de la seva participació a l’11è Concurs de Fotografia 
Memorial Joan Soley (d’ara en endavant “Concurs”) organitzat per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt (d’ara en endavant 
“Ajuntament”) amb domicili al carrer Anselm Clavé, 73, 08186  Lliçà d’Amunt. 
2.Dades personals: Mitjançant la seva participació a aquest concurs, els participants donen el seu consentiment per a 
què aquelles dades personals (nom, cognoms, adreça postal i adreça electrònic) subministrades al registrar-se com a 
participant al Concurs, siguin incorporats al fitxer d’Usuaris de Serveis Municipals propietat de l’Ajuntament, amb la 
única finalitat d’administrar i gestionar aquest Concurs. Aquestes dades s’utilitzaran única i exclusivament per a 
informar al concursant d’aquesta i posteriors edicions del Concurs. Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’adreça indicada a la clàusula número 1 de les presents bases. 
3.Participants: Podrà participar qualsevol persona que ho desitgi. 
4.Inscripcions: Són gratuïtes. 
5.Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies per cada categoria però no podrà guanyar més d’un 
premi en total. 
6.Obres i suport: Mida lliure. Cada fotografia es lliurarà muntada en un suport rígid de 40x50 cm, en sentit vertical i 
sense vidre. 
7.Presentació de les fotografies: Els autors signaran les seves obres en el revers indicant: categoria a la que es 
presenta (en la categoria Lliçà d’Amunt i Vall del Tenes s’haurà d’indicar també el lloc on s’ha fet la fotografia), nom i 
cognoms de l’artista, títol de l’obra, adreça, telèfon de contacte i adreça electrònica. Els treballs presentats hauran de 
ser inèdits i no poden ser, en cap cas, derivats de cap altre exposició anterior. 
8.Recepció de les obres: El termini de recepció serà fins el divendres 19 de juny de 2015, de dilluns a divendres, de 
16h a 20.30h, i de 10h a 14h els dimecres, divendres i dissabtes, al mostrador principal de la Biblioteca Ca l’Oliveres, 
situada al carrer Castelló de la Plana, núm. 11. 
9.Els enviaments seran per compte dels participants, que cobriran totes les despeses. Les fotografies es presentaran 
amb un embalatge resistent que asseguri la integritat de l’obra i que permeti una obertura i un tancament fàcils. 
10.L’Ajuntament no es responsabilitza de pèrdues o danys causats durant l’enviament de les obres. Es tindrà una 
cura màxima en la manipulació de les obres, però l’Ajuntament no es fa responsable dels robatoris o danys que 
puguin produir-se durant la recepció i el dipòsit de les fotografies. 
El concursant podrà contractar pel seu compte una assegurança que empari els riscos al·ludits, sense que pugui 
reclamar a l’Ajuntament cap quantitat per aquests conceptes.  
11.Jurat: Estarà integrat per tres persones relacionades amb el món de la fotografia i estarà facultat per a dirimir 
qualsevol eventualitat. 
12.El veredicte: El jurat farà una selecció de les obres presentades i atorgarà els premis corresponents. 
13.La decisió del jurat serà inapel·lable, fins i tot en el cas que els premis es declarin deserts. Els guanyadors, així 
com els artistes seleccionats, seran informats per telèfon i/o adreça electrònica. 
14.Lliurament de premis: el veredicte i el lliurament de premis es farà el divendres 3 de juliol, a 2 quarts de 8 del 
vespre, a la Sala d’Actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres, coincidint amb l’obertura de l’exposició. 
15.Les fotografies premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament, entrant a formar part de la seva Col·lecció de 
Fotografia, cedint els autors a l’Ajuntament els drets d’exhibició i reproducció de les obres premiades. 
16.L’Ajuntament farà una exposició amb totes o part de les fotografies seleccionades. Així mateix, les podrà difondre 
per internet, a través de la pàgina web i les xarxes socials municipals, amb caire informatiu. 
17.Devolució de les obres: Les fotografies no premiades ni seleccionades es podran recollir, per l’autor o persona 
autoritzada, entre els dies 27 i 31 de juliol de 2015, al mostrador principal de la Biblioteca Ca l’Oliveres, carrer 
Castelló de la Plana, 11 (tel. 93 860 71 16). En aquells casos en què els participants siguin de fora de la província de 
Barcelona i així ho sol·licitin, l’Ajuntament es compromet a enviar-los les fotografies per correu ordinari sense cap 
cost addicional. 
18.L’autor es compromet a tenir tots els drets d’autoria sobre les fotografies presentades. 
19.La participació implica la total acceptació d’aquestes bases. 
20.Qualsevol enviament que no compleixi la totalitat d’aquestes bases serà descartat pel jurat. 


