BASES DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA “PERSPECTIVES CIUTADANES”
L’Observatori Socioambiental de Menorca i l’Estudi d’Arquitectura Roser Román
convoquen a les persones interessades a participar en l’exposició fotogràfica
“Perspectives Ciutadanes”. L’objectiu és reflexionar sobre les dinàmiques que es donen
en el centre de Maó a través de les vivències personals. Les barriades del Centre Històric,
Tanques del Carme i Molí des Pla han estat testimonis de bona part de la història de la
ciutat, el que li confereix una singularitat especial respecte a la resta de barriades, a
l’hora que també una major vulnerabilitat en la nostra vida contemporània. Així, la
interpretació que donam als seus espais, els significats que associam als llocs i les accions
que hi ocorren, els models de relació que s’hi donen... esdevenen claus per entendre les
dinàmiques actuals, a partir de les quals reinterpretar-les perquè sigui el centre de la
ciutat sigui un lloc per viure-hi i de vertebració de vida comunitària.
A continuació es detallen les bases de la convocatòria per participar en l’exposició
fotogràfica i les característiques d’aquesta.
Participants i inscripció
La convocatòria és oberta a tota persona interessada en participar-hi, independentment
de l’edat i del lloc de residència.
El nombre màxim de fotografies que poden participar en aquesta convocatòria són 100.
Per aquest motiu, les persones interessades han d’enviar una inscripció a l’adreça
electrònica sib.obsam@cime.es. En l’assumpte del correu ha de figurar “inscripció
exposició fotogràfica”. En el cos del correu s’ha d’indicar el nom i llinatges de la persona
participant i els temes que tractarà (veure apartat següent). L’acceptació de les
inscripcions es faran per ordre d’arribada fins assolir el màxim establert.
Les fotografies es poden realitzar tant des de càmeres fotogràfiques com des de
dispositius mòbils. No s’estableix cap requisit tècnic. No és necessari saber de fotografia,
el més important és la vostra perspectiva de la ciutat!
Temàtica
Les persones participants hauran de fotografiar espais del centre de Maó (barriades del
Centre Històric, Tanques del Carme i Molí des Pla) o elements conceptuals identificables
amb aquests, en relació als següents temes:
•

•
•

El tret característic de Maó. Allò que representa la identitat de la ciutat, que la
diferencia d’altres o que li fa tenir una personalitat pròpia, per a bé o per a
malament, o segons el judici de cadascú.
Un lloc on asseure’m. Per conversar, per observar l’entorn i/o el vaivé de la vida
quotidiana, per estar amb un mateix...
El lloc preferit per socialitzar-me. Per gaudir de la companyia d’amistats, per
tenir converses espontànies, per conèixer gent...

•

•
•

•

•

El carrer o plaça preferida. Per la bellesa en la seva simplicitat, per la
majestuositat dels edificis, per la vitalitat, per la pau que s’hi respira, pels detalls
que ens passen desapercebuts...
El carrer o plaça que menys t’agrada. Per la degradació física de l’entorn, la
mancança d’ànima, la falsedat, la impossibilitat per viure-hi...
El comerç que sempre vaig. Per proveir-te de bons aliments, per fer de la teva
llar un lloc confortable, per vestir-te segons la teva personalitat, per donar-te un
gust al teu paladar...
Un edifici significatiu. Per representar la majoria dels edificis de la ciutat, per la
seva singularitat, per la seva importància en la vida comunitària, pel que va ser,
pel que podria ser...
El que fa malbé la ciutat. Allò que degrada l’entorn físic, que perjudica la vida
comunitària, que et no et permet viure en plenitud...

IMPORTANT. El participant pot fer fotografies de tots els temes o elegir-ne algun, però
no podrà enviar més d’una fotografia per cada tema.
Entrega
La data límit d’entrega és el 15 de març. S’han de lliurar les fotografies en format digital
a l’adreça electrònica sib.obsam@cime.es
En l’assumpte del correu s’ha d’indicar “entrega fotografies”. En el cos del correu ha de
figurar el nom i llinatges de l’autor i el tema que correspon a cada fotografia.
Les fotografies s’exposaran de manera anònima i, en un cartell d’agraïments, hi
figuraran els noms dels participants. En el cas que algú vulgui fer constar el seu nom en
les fotografies o que no vulgui figurar en el cartell d’agraïments per mantenir el seu
anonimat, ha d’indicar-ho expressament en el correu d’entrega.
Exposició
Les fotografies s’imprimiran a color a mida normal (10 x 15), i s’enganxaran a una
cartolina com a marc. Aquestes s’exposaran en fil o plafons, encara a determinar, a la
sala d’actes de l’Institut Menorquí d’Estudis.
L’exposició s’inaugurarà el dissabte 21 de març, en el transcurs de la jornada d’habitatge.
Es podrà visitar fins el divendres 27 de març.
Reconeixement
Com a reconeixement per la vostra participació en l’exposició, es realitzarà un concurs
en el qual es valorarà la idoneïtat, l’originalitat i el contingut de les fotografies
presentades. A les quatre persones premiades se les obsequiarà amb un llibre relacionat
amb la temàtica de la ciutat, gràcies a la col·laboració de l’Associació de Veïns del Centre
Històric de Maó. Els títols són: “Fotografía de calle. Memoria de la Ciudad”, de Rodrigo
Rivas; “Muerte y vida de las grandes ciudades”, de Jane Jacobs; “La Ciudad de los Niños”,
de Francesco Tonucci; y “Las ciudades invisibles”, d’Italo Calvino. Aquests premis es
complementaran amb altres llibres del Consell Insular de Menorca.

En el transcurs de la jornada d’habitatge es farà públic el nom dels premiats. En cas que
les persones no hi siguin presents, se les notificarà per correu electrònic.
Jornada d’habitatge
L’exposició es realitza en motiu de la jornada d’habitatge, organitzada per l’Observatori
Socioambiental de Menorca i el Departament d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
del Consell Insular de Menorca, que tindrà lloc el 21 de març de 10 a 15h a la sala d’actes
de l’Institut Menorquí d’Estudis. En ella es presentarà l’estudi d’habitatge desocupat al
nucli urbà de Maó, elaborat per l’Observatori Socioambiental de Menorca i l’Estudi
d’Arquitectura Roser Román; es presentarà també el programa Lloguer Ètic del Consell
Insular de Menorca; es debatrà sobre la situació de l’habitatge i el model de ciutat; i
s’organitzarà un taller participatiu per plantejar i recollir propostes d’actuacions.

