III Concurs de Fotografia
Organitzat pels

Amics de Núria, Estiu 2022

Pelegrinatge
en els camins de Núria
Bases del Concurs:
Participants a partir de 18 anys:
Dates de presentació:
Entre l'1 de juny i el 30 de setembre del 2022.
On fer la presentació:
info@amicsdenuria.cat.
La Fotografia s'ha de presentar: amb el nom, edat, població, correu electrònic i mòbil.
A la fotografia s'haurà d'afegir un títol de màxim
10 paraules, comentant la fraternitat i l'esperit
que acompanya la fotografia, en llengua catalana

Hem compartit la nostra vida, hem fet junts UN CAMÍi junts volem arribar al
Santuari de la Mare de Déu de Núria.Fotografia guanyadora del Concurs
Estiu 2018, realitzada per Olga Perez d'Alella

Jurat:
El jurat estarà format per dos representants dels Amics
de Núria, un d'un Centre excursionista
i dos professionals de la fotografia. El seu veredicte es
publicarà a la web i a la revista Flordeneu i els premis
es lliuraran al desembre de 2022.
Premis:
Hi haurà un primer, un segon i un tercer premi.
El primer premi serà una ceràmica sobre Núria
de l'artista Pilar García.
Els 3 premiats tindran un diploma
acreditatiu, dos llibres: El doctor Bassols, una vida
dedicada a la Salut i Sant Gil a Núria, poemes
i comentaris, un DVD, punts de llibre,
un carnet familiar de soci d'Amics de Núria per un any.

Motius del Concurs de Fotografia
Aquest estiu pujaran a Núria molts pelegrins. Amb el
Concurs volem reviure els sentiments que ens transmetin els pelegrins a Núria el 2022 a fi de sumar experiències personals i ajudar-nos a progressar en el nostre interior.
Seguint l'exemple de Sant Gil d'Atenes i d'Amadeu de
Dalmàcia, Núria ha estat durant molts segles un centre
de peregrinació. El pelegrinatge és una necessitat de
molta gent pel retrobament personal i per descobrir l'esperit en el silenci, tot caminant en mig de la natura
creada per Déu. Sol o amb grup, hi ha moments especials
per a escoltar tant la bellesa exterior com la profunditat
del nostre cor.
Informació: www.amicsdenuria.cat

Contacte: info@amicsdenuria.cat

