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CONCURS HISTOFOTO 

 

La fotografia és un invent que va sorgir a principis del segle XIX i que va 

permetre captar la realitat de manera fidel en un suport, canviant per sempre els 

conceptes tradicionals de la imatge i, en molts casos, de l’art.  

Avui en dia la fotografia s’ha popularitzat moltíssim amb les càmeres digitals i 

els dispositius mòbils. Encara hi ha algú que no s’hagi fet una selfie a la seva vida?  

Des del departament de Geografia i Història, volem que engegueu la vostra 

habilitat i originalitat fotogràfica, posant-la al servei de la Història.   

 

BASES DEL CONCURS 

1. Us proposem que feu una fotografia d’algun espai d’Esparreguera que creieu 

que tingui algun valor històric o patrimonial, però que alhora sigui desconegut 

o poc visible. No us demanem fotografies amb la imatge dels edificis o dels 

monuments més singulars del poble, sinó que volem que aneu als petits detalls: 

una porta, una rajola, un fanal, un capitell, una finestra, una font ...  Segur que 

hi ha moltíssims racons  d’Esparreguera que no coneixem perquè no ens hi 

fixem. Vosaltres els hi donareu llum.  

2. La fotografia es pot fer amb qualsevol dispositiu i s’haurà d’enviar a 

pgomez25@xtec.cat 

3. De forma opcional, es pot enviar amb filtres fotogràfics o amb afegits com clips 

de Playmobil, petits dibuixos... Això, en cap cas, es considerarà negativament a 

l’hora de valorar la fotografia. 
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4. De la fotografia es valorarà la seva execució, el seu interès històric o artístic i la 

seva originalitat.   

5. En l’arxiu de la fotografia haureu de fer constar: el títol, els vostres nom i 

cognom i el grup en el que esteu (p.ex. FONT GROGA.ALBERT GARCIA.2nB.jpg) 

6. La data límit del lliurament serà  el dia 13 d’abril.  

7. Pot participar qualsevol alumne de l’institut.  

8. Les fotografies rebudes seran valorades pels components del departament de 

Geografia i Història segons els criteris dels punts de l’1 al 5, ambdós inclosos, 

que escolliran un únic guanyador. L’anunci de la seva deliberació i l’entrega del 

premi corresponent es faran el dia que a l’institut se celebri la festa de Sant 

Jordi. 

 

MOLTA SORT i BONA FOTO ! 

 

 

 


