
 

    

    Participa!    Participa!    Participa!    Participa!    
    

a la mostra fotogràfica de la firaa la mostra fotogràfica de la firaa la mostra fotogràfica de la firaa la mostra fotogràfica de la fira    
aportant les teves fotografies del Pla,aportant les teves fotografies del Pla,aportant les teves fotografies del Pla,aportant les teves fotografies del Pla,    

del nostre patrimoni:del nostre patrimoni:del nostre patrimoni:del nostre patrimoni: 

• NaturalNaturalNaturalNatural    

• CulturalCulturalCulturalCultural    

• Arquitectònic...Arquitectònic...Arquitectònic...Arquitectònic...    
    

El Patrimoni el formen tots aquells aspectes que El Patrimoni el formen tots aquells aspectes que El Patrimoni el formen tots aquells aspectes que El Patrimoni el formen tots aquells aspectes que 
encara perduren i ens defineixen com a poble.encara perduren i ens defineixen com a poble.encara perduren i ens defineixen com a poble.encara perduren i ens defineixen com a poble. 

 
Dins d’aquest tema hi cap qualsevol fotografia, feta per vosaltres. 
Paisatges, edificacions, obres d’art públiques, costums, artesania,  

actes festius, manifestacions culturals i esportives... 
 

Patrimoni present, al poble i al seu terme. 
 

Esperem la vostra participació obertEsperem la vostra participació obertEsperem la vostra participació obertEsperem la vostra participació oberta a tothoma a tothoma a tothoma a tothom, 
sigui o no soci d’UllPlà, 

amb la única limitació del nombre de fotografies a presentar: 

• 2222 fotografies per soci/a  
• 1111 fotografia, no-socis . 

    

RecollidaRecollidaRecollidaRecollida::::    
Dimecres 13 i dijous 14 d’octubre de 20 a 21’30h. Dimecres 13 i dijous 14 d’octubre de 20 a 21’30h. Dimecres 13 i dijous 14 d’octubre de 20 a 21’30h. Dimecres 13 i dijous 14 d’octubre de 20 a 21’30h.     

UllPlà, c/La Réria 18UllPlà, c/La Réria 18UllPlà, c/La Réria 18UllPlà, c/La Réria 18    
 

Cal que porteu les fotografies ja impresesfotografies ja impresesfotografies ja impresesfotografies ja impreses, 
amb una mida màxima de din-A4, (21 x 30 cm). 
Poden ser tant en blanc i negre com en color. 
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