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REGLAMENT DELS PREMIS FOTOCONNEXIÓ 

 

Reglament aprovat a l’Assemblea General Ordinària de 2021 i 

votació posterior el mes d’abril 

 

 

1. OBJECTE 

Fotoconnexió convoca anualment els Premis Fotoconnexió amb el quals l’entitat 

distingeix a entitats, col·lectius o individus que comparteixen els objectius fundacionals 

de la nostra entitat. Consegüentment, tal i com s’indica a l’article 2 dels estatuts, els 

premis són un reconeixement a les tasques d’estudi, investigació, conservació i difusió 

de la fotografia i l’audiovisual en tots els seus aspectes. 

 

 

2. CATEGORIES 

S’estableixen tres tipus de premis: 

• Premi TRAJECTÒRIA 

Amb ell es reconeixen les aportacions que s’hagin fet en l’àmbit de la recerca 

i l’impuls de la fotografia i l’audiovisual d’una manera dilatada en el temps. Es 

poden considerar tant les aportacions especialitzades, com les que al llarg del 

temps combinin aspectes diversos. 

• Premi INICIATIVA DE L’ANY 

Amb ell es vol distingir qualsevol tipus d’iniciativa realitzada al voltant de la 

fotografia i l’audiovisual (publicació, exposició, activitat, etc.) que s’hagi dut a 

terme o inaugurat des de la convocatòria anterior dels premis fins a l’actual. 

• Premi FOTOCONNECTAT/DA 

S’atorga a qualsevol soci /sòcia de Fotoconnexió o projecte de l’associació 

que hagi suposat una aportació en el prestigi, la difusió o el funcionament de 

la pròpia institució en el termini dels últims dos anys. 

La nominació al premis presenta una sèrie de característiques: 

a) No són excloents, de manera que un nominat pot ser-ho en més d’una categoria 

tant a títol personal com formant part d’entitats o col·lectius. 

b) Els membres de la junta en curs poden ser nominats en qualsevol categoria, sigui 

a títol personal o bé formant part d’entitats o col·lectius. 

c) El premi Fotoconnectat/da pot ser concedit a conseqüència de l’activitat que 

algun soci/sòcia hagi fet en l’exercici de les funcions orgàniques de l’entitat, però 

en el moment de presentació de la candidatura no ha d’estar desenvolupant la 

funció orgànica a l’associació que justifica la seva candidatura. 
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3. ELECCIÓ DELS NOMINATS I DELS GUANYADORS, I LLIURAMENT DELS PREMIS 

En una primera fase es convida als socis a que facin propostes per a cadascuna de les 

tres categories. No hi ha limitació en quant al nombre de propostes que es poden lliurar 

ni cal que incloguin les tres categories. Les aportacions han de ser argumentades per 

escrit i complir amb els requisits exposats en l’apartat 2 del present reglament. 

A partir de les propostes rebudes, i atenent a les coincidències i a la seva justificació, la 

junta estableix tres nominats per a cada categoria. 

En una segona fase són els socis el que per votació escullen el guanyador en cada 

categoria. A la votació només es pot votar un candidat de cada apartat, i no és obligatori 

votar en tots ells. 

El resultat de les votacions finals i el lliurament dels premis es faran públics en una 

cerimònia que tindrà lloc, de manera preferent, al voltant del 6 d’octubre de cada any, 

data de la fundació de Fotoconnexió. Ara bé, el calendari s’adaptarà a les circumstàncies 

específiques de cada any. 

 

 

4. PREMIS 

D’acord amb el que s’ha realitzat des de la fundació dels premis l’any 2017, cada 

guanyador/a rebrà un pin de plata de disseny exclusiu de Fotoconnexió i un diploma 

acreditatiu. 

Els premis, però, no estan limitats, de manera que s’estableix que si en el futur 

l’associació  està en condicions de realitzar canvis que millorin la seva qualitat pugui ser 

així. 


