
 

  
 

 

  
 
  

Dilluns, 19 Desembre, 2016 

 

FCBARCELONA PHOTO AWARDS  
Ampliació del Període de Participació 

NOVA DATA LÍMIT: 28 de FEBRER de 2017 

 
El Barça amplia el període de participació dels FCBARCELONA PHOTO AWARDS fins al 
28/02/2017, per tal de permetre la màxima divulgació de la primera edició dels Premis. 
 
Els FCBARCELONA PHOTO AWARDS han estat promocionats durant diferents 
esdeveniments a Perpinyà, Londres, Paris, Barcelona, Madrid i Nova York. El Club ha 
decidit tenir en compte el gran interès creat després d’aquests esdeveniments, així 
com el gran nombre de sol·licituds demanant allargar el període de participació. 
 
Els FCBARCELONA PHOTO AWARDS són uns premis centrats en l’esport, creats per el 
Futbol Club Barcelona, dirigits als artistes que utilitzen la fotografia como a vehicle 
creatiu, a més de fotògrafs professionals i fotògrafs periodístics  que veuen l’esport 
com un medi d’expressió artística. 
 
Amb la intenció de recolzar el desenvolupament de projectes d’alt nivell, els Premis 
reuneixen un jurat de prestigi inqüestionable a cada categoria: Vicente Todoli, Azu 
Nwagbogu i Sandra Phillips (Photo Award); Ayperi Karabuda Ecer, Christopher 
Anderson i Stephen Mayes (Project Award). 
 
El FC Barcelona és més que un Club i ha pres la iniciativa de proposar la convergència 
de l’art i l’esport creant les condicions favorables per desenvolupar el concepte 
Crossing Bridges, esdevenint una plataforma on l’Art, l’Esport i la Fotografia poden 
interactuar, comunicar i començar a col·laborar per possibles sinergies futures. 
 
Per donar vida al concepte, especialistes de tots dos costats van reunir-se a Nova York, 
amb l’objectiu de veure com construir ponts, destruir barreres i superar els prejudicis 
que separen el món de l’Art i l’Esport actualment. 
 
Seguint aquest principi, es donarà prioritat a les fotografies i idees de projectes 
fotogràfics que il·lustrin els valors intrínsecs positius de l’esport per a la societat, 
mostrat a través d’esports no professionals practicats a qualsevol lloc del món, més 
que fotografies d’esports professionals. 
 
Els Premis no són sobre fotografia de rendiment esportiu, sinó sobre els valors positius 
relacionats amb la pràctica de l’esport. Això permet la participació de no només 
fotògrafs esportius, sinó de tots els fotògrafs professionals, fotògrafs periodístics i 
artistes, que poden demostrar treballs fotogràfics d’alta qualitat que representin 
aquests valors. 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
Els FCBarcelona Photo Awards atorguen premis monetaris interessants:  
 
 
   40.000 € per el guanyador del Project Award 
   40.000 € per el guanyador del Photo Award 
   1.000 € per 29 finalistes del Photo Award 
 
Les fotografies guanyadores tindran publicitat global a través de diferents 
esdeveniments i d’una exposició. 
 

 
 


