
Dotació del premi: 5.000 €
Termini de presentació d’originals: divendres, 19 d’abril de 2013
Acte de lliurament del premi: dijous, 20 de juny de 2013

 Informació

 Servei de Difusió Interior
 Institut d’Estudis Ilerdencs
 Plaça de la Catedral s/n
 25002 Lleida
 Tel.: 973 271500
 Fax: 973 274538
 Apt. 79-25080

difuint@diputaciolleida.cat
www.fpiei.cat
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La Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida convoca 
el XII Premi de Fotografia Ton Sirera, aquesta convocatòria vol representar 

un homenatge a la figura del fotògraf lleidatà més reconegut internacionalment.

bases específiques

1. Podran concórrer al Premi les col·leccions originals que reuneixin les condicions següents:

a) Versar sobre Catalunya tant en la visió geogràfica, folklòrica, etnològica,   
  tradicional o de qualsevol altre aspecte.
b) Ésser inèdites.
c) Estar formades per 4 fotografies en color, blanc i negre o monocrom amb unitat  
  temàtica, realitzades amb qualsevol tècnica fotogràfica.
d) Les fotografies es presentaran muntades sobre cartolina rígida de 40x50 cm,   
  blanca o negra. Els costats de la fotografia podran ser com a màxim de 40 cm i  
  amb mida mínima lliure.
e) Les cartolines portaran en el revers el lema amb el qual es presenta la col·lecció, el  
  número que identifica cada fotografia dins de la col·lecció i el lloc on han estat preses.
f) No haver estat premiades ni trobar-se pendents de la resolució d’altres premis.

2. S’estableix un premi únic i indivisible dotat amb 5.000 euros, subjecte a les retencions 
fiscals que marqui la llei.

3. La col·lecció guanyadora passarà a ser propietat de l’IEI, que se’n reserva els drets d’exposi-
ció i reproducció, i en farà esment sempre del nom de l’autor d’acord amb la llei de propietat 
intel·lectual vigent.

4. Les col·leccions no portaran la identificació de l’autor, però sí un lema, i aniran acompanyades 
d’un sobre tancat, en l’exterior del qual constarà el mateix lema, i que contindrà el nom, els 
cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor, així com una breu nota biogràfica. 

5. Les col·leccions es presentaran, directament o mitjançant correu certificat, al Servei de 
Difusió Interior de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, Plaça de la Catedral, s/n, 
25002 Lleida, fent-hi constar “XII Premi de Fotografia Ton Sirera”. El termini de presentació 
de les col·leccions finalitzarà a les 14 h del dia 19 d’abril de 2013. En les col·leccions trameses 
per correu certificat, s’acceptarà com a data vàlida per al còmput del termini la consignada pel 
servei de Correus en el sobre o paquet. L’IEI no assumirà cap responsabilitat per les pèrdues, 
endarreriments o els danys causats durant la tramesa.

6. El jurat estarà format per personalitats del món de la fotografia.

7. El jurat valorarà la qualitat artística de les col·leccions originals de fotografia presentades.  
El premi podrà ésser declarat desert si el jurat considera que les col·leccions no assoleixen la 
qualitat suficient. La resolució del jurat, prèvia notificació al guanyador, es farà pública tot 
coincidint amb l’acte de lliurament del Premi i posteriorment es podrà consultar en la pàgina 
web de l’IEI: http://www.fpiei.cat.

8. Una vegada feta pública la resolució del jurat, les col·leccions no premiades romandran 
durant dos mesos a disposició dels autors perquè les retirin, personalment o mitjançant persones 
que acreditin la seva autorització. Els autors podran demanar per escrit i correu certificat la 
devolució dels originals no premiats, dins del termini establert i amb el compromís explícit 
que es faran càrrec de les despeses de la tramesa, la qual es durà a terme a través d’agències 
de transport especialitzades. Transcorregut el termini establert, l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
destruirà els originals no retirats. L’organització del premi no mantindrà correspondència 
sobre la devolució d’originals.

9. El lliurament del Premi tindrà lloc en un acte públic (dijous, 20 de juny de 2013, a dos 
quarts de vuit del vespre, al pati de l’IEI) amb l’assistència de l’autor guardonat. 

10. La participació en aquest Premi implica l’acceptació de les seves bases i de la resolució del 
jurat, que serà inapel·lable.


