
Memorial
Francisco
 

Modest
Manresa2007

La memòria del fotògraf que fou en Modest 
Francisco i Erill és alhora un bon record i un 
estímul per tal de contiuar promovent i 
gaudint de l’art de la fotografia. Per això, des 
de l’Ajuntament i el Museu de Manresa, hem 
volgut renovar la convocatòria amb l’objectiu 
de guanyar interès i prestigi. Us convidem a 
participar-hi i us demanem també que ens 
ajudeu a difondre-la.

La memoria del fotógrafo que fue Modest 
Francisco i Erill es, a la vez que un buen 
recuerdo, un estímulo para seguir 
promoviendo el arte de la fotografía. Por este 
motivo, desde el Ayuntamiento y el Museu de 
Manresa hemos renovado la convocatoria con 
el objetivo de ganar interés y prestigio. Les 
invitamos a participar y les pedimos que 
colaboren con nosotros a difundirla.

Igansi Perramon i Carrió
Tinent d’Alcalde i Delegat de Cultura
Ajuntament de Manresa

Ignasi Perramon i Carrió
Teniente de Alcalde y Delegado de Cultura
Ayuntamiento de Manresa
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S’estableixen dues modalitats a les quals es podran presentar fotografies: tema 
lliure i tema El Nen.

El concurs té una periodicitat biennal i està obert a tothom que hi vulgui      
participar.
Cada participant pot presentar fins a un màxim de 3 obres a cadascun dels dos 
temes. Aquestes obres han de ser inèdites a Manresa i no premiades en cap 
altre concurs.
El format fotogràfic mínim serà 18x24 cm o equivalent. Les fotografies es 
presentaran sobre cartolina o base rígida de 40x50 cm vertical. Es farà una 
selecció d’obres finalistes per ser exposades. Totes les fotografies portaran al 
darrera el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor i, la societat fotogràfica a què 
pertanyi (si s’escau), i si és soci de la Federació Catalana de Fotografia, el 
número de soci. També s’haurà d’indicar per escrit i al dors de cadascuna de les 
fotografies a quina de les dues modalitats del concurs es presenten.

Els participants poden lliurar les seves fotografies fins el dia 17 de desembre de 
2007 a:
• Local de Foto Art Manresa (Casal de les Escodines. Carrer Sant Bartomeu 50), 

cada dijous de 21 a 23h. o dimecres i divendres de 18 a 20h.
• Per correu a: Foto Art Manresa. Apartat de Correus 292. 08241 Manresa.

El veredicte es farà públic a Foto Art Manresa, carrer de Sant Bartomeu 50, 1r esq. 
(casal de les Escodines), el dia 12 de gener de 2008 a les 17h. (s’avisarà als 
premiats). El jurat estarà format per tres persones de trajectòria i solvència 
reconegudes en l’àmbit de la fotografia, escollits a proposta dels organitzadors del 
concurs. Tots els participants rebran l’acta del veredicte i el catàleg.
El concurs fotogràfic Memorial Modest Francisco puntua per a l’obtenció de les 
distincions A.F.C.F. i M.F.C.F. de la Federació Catalana de Fotografia. Hi haurà un 
jurat d’admissió. 

La mostra de les obres seleccionades es farà a la sala d’exposicions Espai 7, del 
Centre Cultural el Casino, Passeig Pere III 27, del 18 de gener al 10 de febrer de 
2008. El lliurament de premis i l’acte inaugural es farà el dia 18 de gener a la 
mateixa sala d’exposicions.

Acabada l’exposició de les obres, aquestes podran ser recollides al local de Foto 
Art Manresa. Les obres que no siguin retirades es retornaran per correu ordinari 
en un termini de dos mesos.

Els premis consisteixen en una medalla obra de l’escultor Ramon Oms (donada per 
Carme Serra, viuda de Modest Francisco) i les dotacions econòmiques següents 
(aportades per l’Ajuntament de Manresa) segons les modalitats del concurs:

Tema lliure: un primer premi de 500 , un segon de 400  i un tercer de 300 .
Tema “El Nen”: un primer premi únic de 600 .

Aquests imports s’entenen un cop deduïdes les tributacions que s’escaiguin.

Les obres guanyadores quedaran en propietat del Museu Comarcal de Manresa. 
Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització. L’organització no es fa
responsable de cap desperfecte a les obres. Els concursants podran optar a un 
premi en cadascuna de les modalitats convocades. Participar en aquest concurs
pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Les fotografies hauran de ser en blanc i negre o virats, presentades en paper 
fotogràfic. No s’acceptaran muntatges digitals.

•

•

•

•
•

• Les fotografies que es presentin hauran de respectar el dret a l’intimitat de les 
persones. L’entitat organitzadora no es responsabilitza de la possible vulneració 
d’aquest dret en la realització de la fotografia.
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1  TEMA
S’estableixen dues modalitats a les quals es podran presentar fotografies: tema 
lliure i tema El Nen.

2  CONDICIONS TÈCNIQUES
Les fotografies hauran de ser en blanc i negre o virats, presentades en paper 
fotogràfic. No s’acceptaran muntatges digitals.

3  CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
• El concurs té una periodicitat biennal i està obert a tothom que hi vulgui      

participar.
• Cada participant pot presentar fins a un màxim de 3 obres a cadascun dels dos 

temes. Aquestes obres han de ser inèdites a Manresa i no premiades en cap 
altre concurs.

• El format fotogràfic mínim serà 18x24 cm o equivalent. Les fotografies es 
presentaran sobre cartolina o base rígida de 40x50 cm vertical. Es farà una 
selecció d’obres finalistes per ser exposades. Totes les fotografies portaran al 
darrera el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor i, la societat fotogràfica a què 
pertanyi (si s’escau), i si és soci de la Federació Catalana de Fotografia, el 
número de soci. També s’haurà d’indicar per escrit i al dors de cadascuna de les 
fotografies a quina de les dues modalitats del concurs es presenten.

4  TRAMESA
Els participants poden lliurar les seves fotografies fins el dia 17 de desembre de 
2007 a:
• Local de Foto Art Manresa (Casal de les Escodines. Carrer Sant Bartomeu 50), 

cada dijous de 21 a 23h. o dimecres i divendres de 18 a 20h.
• Per correu a: Foto Art Manresa. Apartat de Correus 292. 08241 Manresa.

5  VEREDICTE
El veredicte es farà públic a Foto Art Manresa, carrer de Sant Bartomeu 50, 1r esq. 
(casal de les Escodines), el dia 12 de gener de 2008 a les 17h. (s’avisarà als 
premiats). El jurat estarà format per tres persones de trajectòria i solvència 
reconegudes en l’àmbit de la fotografia, escollits a proposta dels organitzadors del 
concurs. Tots els participants rebran l’acta del veredicte i el catàleg.
El concurs fotogràfic Memorial Modest Francisco puntua per a l’obtenció de les 
distincions A.F.C.F. i M.F.C.F. de la Federació Catalana de Fotografia. Hi haurà un 
jurat d’admissió. 

6  EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS
La mostra de les obres seleccionades es farà a la sala d’exposicions Espai 7, del 
Centre Cultural el Casino, Passeig Pere III 27, del 18 de gener al 10 de febrer de 
2008. El lliurament de premis i l’acte inaugural es farà el dia 18 de gener a la 
mateixa sala d’exposicions.

7  RETORN DE FOTOGRAFIES
Acabada l’exposició de les obres, aquestes podran ser recollides al local de Foto 
Art Manresa. Les obres que no siguin retirades es retornaran per correu ordinari 
en un termini de dos mesos.

8  PREMIS
Els premis consisteixen en una medalla obra de l’escultor Ramon Oms (donada per 
Carme Serra, viuda de Modest Francisco) i les dotacions econòmiques següents 
(aportades per l’Ajuntament de Manresa) segons les modalitats del concurs:
• Tema lliure: un primer premi de 500€, un segon de 400€ i un tercer de 300€.
• Tema “El Nen”: un primer premi únic de 600€.
Aquests imports s’entenen un cop deduïdes les tributacions que s’escaiguin.

9  NOTES
Les obres guanyadores quedaran en propietat del Museu Comarcal de Manresa. 
Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització. L’organització no es fa 
responsable de cap desperfecte a les obres. Els concursants podran optar a un 
premi en cadascuna de les modalitats convocades. Participar en aquest concurs 
pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

•
persones. L’entitat organitzadora no es responsabilitza de la possible vulneració 
d’aquest dret en la realització de la fotografia.

Les fotografies que es presentin hauran de respectar el dret a l’intimitat de les 

1  TEMA
S’establecen dos modalidades a las cuales se podrán presentar fotografías: 
tema libre y tema El Niño.

2  CONDICIONES TÉCNICAS
Las fotografías deberán ser en blanco y negro o viradas, presentadas en papel 
fotográfico. No se aceptarán montajes digitales.

3  CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
• El concurso tiene una periodicidad bienal y está abierto a todo el que quiera 

participar.
• Cada participante puede presentar hasta un máximo de 3 obras en cada uno 

de los dos temas. Estas obras deben ser inéditas en Manresa y no premiadas 
en nigún otro concurso.

• El formato fotográfico mínimo será 18x24 cm. o equivalente. Las fotografías 
se presentarán sobre cartulina o base rígida de 40x50 cm vertical. Habrá 
una selección de obras finalistas para ser expuestas. Todas las fotografías 
llevarán en el dorso el nombre, la dirección y el teléfono del autor y, la 
sociedad fotográfica a la que pertenezca (si se da el caso), y si se es socio de 
la Federació Catalana de Fotografia, el número de socio. También se deberá 
indicar por escrito y en el dorso de cada una de las fotografías a cual de las 
dos modalidades del concurso se presentan.

4  ENVÍOS
Los participantes pueden presentar sus fotografías hasta el 17 de diciembre
de 2007 a:
• Local de Foto Art Manresa (Casal de les Escodines. Calle Sant Bartomeu 50),

cada jueves de 21 a 23h. o miércoles y viernes de 18 a 20h.
• Por correo: Foto Art Manresa. Apartado de Correos 292. 08241 Manresa.

5  VEREDICTO
El veredicto se hará público en Foto Art Manresa, calle Sant Bartomeu 50, 1º 
izqda. (casal de les Escodines), el día 12 de enero de 2008 a las 17h. (se avisará 
a los premiados). El jurado estará formado por tres personas de trayectoria y 
solvencia reconocidas en el ámbito de la fotografía, elegidos por propuesta de 
los organizadores del concurso. Todos los participantes recibirán el acta del 
veredicto y el catálogo. El concurso fotográfico Memorial Modest Francisco 
puntúa para la obtención de las distinciones A.F.C.F. y M.F.C.F. de Federació 
Catalana de Fotografia. Habrá un jurado de admisión. 

6  EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
La exposición de las obras seleccionadas se realizará en la sala de exposiciones 
Espai 7, del Centre Cultural el Casino, Passeig Pere III 27, del 18 de enero al 10 
de febrero de 2008. La entrega de premios y la inauguración tendrá lugar el día 
18 de enero en la misma sala de exposiciones.

7  DEVOLUCIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Una vez finalizada la exposición, las obras podrán recogerse en Foto Art 
Manresa. De no ser así, se devolverán por correo ordinario dentro de un plazo 
de dos meses.

8  PREMIOS
Los premios consisten en una medalla obra del escultor Ramon Oms (entregada 
por Carme Serra, viuda de Modest Francisco) y las dotaciones económicas siguientes 
(aportadas por el Ayuntamiento de Manresa) según las modalidades del concurso:
• Tema libre: un 1r premio de 500€, 2º de 400€ y 3º de 300€.
• Tema “El Niño”: un primer premio único de 600€.
Estos importes se entienden una vez deducidas las tributaciones aplicables.

9  NOTAS
Las obras ganadoras quedarán en propiedad del Museu Comarcal de Manresa. 
Cualquier imprevisto será resuelto por la organización. La organización no se 
responsabiliza de posibles desperfectos en las obras. Los concursantes podrán 
optar a un premio en cada una de las modalidades convocadas. Participar en 
este concurso supone la aceptación de estas bases.

• Las fotografías que se presenten deberán respetar el derecho a la intimidad 
de las personas. La entidad organizadora no se responsabiliza de la posible 
vulneración de este derecho en la realización de la fotografía.

Espero trobar a tots els amants de la fotografia, 
alguns d’antics i d’altres nous, i amb tots ells 
poder continuar gaudint un cop més d’aquest 
certamen.
Gràcies,

Espero encontrar a todos los amantes de la 
fotografía, algunos antiguos y otros nuevos, y 
con ello poder seguir disfrutando una vez más 
de este certamen.
Gracias,

Carme Serra

Carme Serra


