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 Tarragona Cultura, el Centre d’Imatges de Tarra-
gona / L’Arxiu i Innovarout, amb la col·laboració de 
Ramon Segú Chinchilla i del Festival Internacional 
de Fotografia SCAN Tarragona, convoquen el Concurs 
de Fotografia Chinchilla , amb l’objectiu d’incentivar 
que els ciutadans de Tarragona interpretin, des de 
l’actualitat, cinc imatges de diferents indrets de la 
ciutat captades en el passat per les càmeres de la nis-
saga de fotògrafs professionals Chinchilla. Imatges 
que actualment s’integren en el fons fotogràfic que es 
conserva al Centre d’Imatges de Tarragona / L’Arxiu. 

 Les instantànies històriques escollides serveixen, 
ara, com a proposta per identificar, evocar i fotogra-
fiar aquests espais, amb l’objectiu de copsar els canvis 
registrats amb el pas del temps. En la seva tria, el 
jurat valorarà la tècnica lliure i creativa dels par-
ticipants.

 Tots aquells que vulguin participar-hi hauran 
d’enviar les seves imatges durant el període en què 
tindrà lloc el Festival SCAN, és a dir, del 16 d’octubre 
al 21 de desembre, al correu electrònic:

concurschinchilla@gmail.com 

El jurat del concurs determinarà el primer i el segon 
premis del concurs, mentre que el tercer s’atorgarà a 
la imatge que popularment hagi rebut més “m’agrada” 
a la pàgina de Facebook de Tarragona Cultura, on es 
publicaran cinc àlbums relacionats amb les cinc ins-
tantànies triades, els quals s’alimentaran amb les fo-
tografies participants a mesura que es vagin rebent.

1r premi
Una càmera fotogràfica digital, una fotografia de 
Chinchilla signada i un dinar per a dues persones 
al restaurant Fleca Flaqué, del Polígon de Riuclar.

2n premi
Una nit d’hotel en règim d’allotjament i esmorzar 
per a dues persones a l’Hotel Guillermo Tell de 
Barcelona (de quatre estrelles), una fotografia de 
Chinchilla signada i un dinar per a dues persones 
al restaurant Fleca Flaqué del Polígon de Riuclar.

3r premi 
Un dinar per a dues persones al restaurant 
Castillo de Javier, de Salou, una fotografia de 
Chinchilla signada i un dinar per a dues persones 
al restaurant Fleca Flaqué del Polígon de Riuclar.

La inscripció al concurs és gratuïta.

Bases generals del concurs
Es poden consultar a:
http://arxiu.tarragona.cat/difusio/concurs-chinchilla
Els premis seran els següents:


