
 

 
 

LURRALDE BIZIA 2019 III. ARGAZKI LEHIAKETA 

 

BILERAREN EGUNA ETA LEKUA: 

2019ko azaroaren 28an, osteguna, 12:00etan.  

BFAko Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiaren bilera-gela. Rekalde zumarkalea 18, 4. 

solairua. Bilbo. 

 

HAUEK IZAN DIRA BILERAN: 

Epaimahaiburua 

- Idoia Garay Telletxea 

Epaimahaikideak 

- Cristina Mata Ramos 
- Íñigo Arévalo Villelabeitia 
- Juan Gómez Gómez 
- Miguel Ángel Román Madrid 
- Olga Aldaz Carretero  

Idazkaria 

- Amaia Elorza Pinedo 

 

1. AURKEZTUTAKO ARGAZKIAK 

Guztira, ehun eta hogeita bederatzi (129) argazki aurkeztu dira helduen kategorian; parte-hartzaileak 
hogeita hamahiru (33) emakume eta laurogei eta hamasei (96) gizon izan dira. Eta eskola-umeen kategorian 
hogeita hamar (30) argazki aurkeztu dira, berriz; parte-hartzaileak hiru (13) emakume eta hamazazpi (17) 
gizon izan dira. 

Aurkeztutako 159 argazki horietatik, 54k ez dituzte betetzen lehiaketarako oinarrietan ezarritako 
baldintzak.  

Parte-hartzea sustatzeko helburuarekin, epaimahaiak aurrerago aipatzen diren eta oinarrietan zehaztutako 
gutxieneko baldintzak guztiz betetzen ez dituzten argazkiak lehiaketarako kontutan hartzea erabaki du:  

- oinarrietan zehaztutako dimentsioak gainditu eta erresoluzio minimora heltzen ez diren argazkiak, beti ere, 
dimentsioak murriztuta eskatutako erresoluzioa betetzen badute, eta baita dimentsio txikiagoak izanda baina 
erresoluzioa eskatutakoa baino handiagoa, dimentsioak handitzekotan baldintzak betetzen dituztenak.  

- Mb-etan neurtutako gehienezko pisua gainditzen duten argazkiak.  

Irizpide hauek jarraituta, 18 argazki geratu dira lehiaketatik kanpo: Bizkaiko lurraldean kokaturik ez 
daudenak, eskatutako formatu laukizuzen edo apaisatua bete ez dutenak eta kolorezkoak ez diren argazkiak.  

 

2. EPAIMAHAIAREN BALORAZIOA 

Lehendabiziko txandan, epaimahaikide bakoitzak helduen kategoriako lau (4) argazki eta eskola-umeeen bi 
(2) aukeratu ditu. Horrela, hogeita lau (24) eta hamabi (12) argazkiko aurre-hautaketa bat egin da.  

Jarraian, bozketa-txanda bakarra egin da, aurre-hautatutako argazkien artean. Hartan, epaimahaikide 
bakoitzak adierazi du aukeratutakoen lehentasun-hurrenkera (1.a, 2.a, 3.a, 4.a eta 5a helduen kategorian eta 
1.a, 2.a eta 3.a eskola-umeen kategorian). 



 

Aurretik, epaimahaiak aho batez erabakita zeukan kide bakoitzak aukeratutako argazki bakoitzari zenbat 
puntu eman lehentasun-hurrenkeraren arabera: 

- 4 puntu epaimahaikide bakoitzak lehen (1.) postuan aukeratutakoari 

- 3 puntu epaimahaikide bakoitzak bigarren (2.) postuan aukeratutakoari 

- 2 puntu epaimahaikide bakoitzak hirugarren (3.) postuan aukeratutakoari 

- puntu 1 epaimahaikide bakoitzak laugarren (4. eta 5.) postuan aukeratutakoari. 

 

Behin bozketa eginda, puntuak lehentasun-hurrenkeraren arabera esleituta eta kide guztien puntuak batuta, 
hauek izango dira emango diren sariak, epaimahaiak proposatutako ebazpenaren arabera: 

 

Helduen kategoria 

 

 

- LEHEN SARIA (irabazlea): 17 punturekin, 45 
zenbakiko argazkiarentzat izan da: “La fuerza del 
color en días grises”; argazkiaren kokalekua Bilbao 
da, eta parte-hartzaile honek egin du:  Alberto 
Felipe Tapia Guglielmino 

 

 

- BIGARREN SARIA: 10  punturekin, 126 
zenbakiko argazkiarentzat izan da: “Ellas también 
vuelan”; argazkiaren kokalekua Bilbao da, eta 
parte-hartzaile honek egin du:  Egoitz Maeso 
Gallego 

 

 

- HIRUGARREN SARIA: 9 punturekin, 06 
zenbakiko argazkiarentzat izan da: “Tapando el 
sol”; argazkiaren kokalekua Sopelana da, eta parte-
hartzaile honek egin du:  Juan Antonio Mesa 
Sánchez 

 



 

 

- LEHEN AKZESITA: 7 punturekin, 83 zenbakiko 
argazkiarentzat izan da: “Atardecer infinito”; 
argazkiaren kokalekua Barrika da, eta parte-
hartzaile honek egin du:  Edurne Jiménez Paredes 

 

 

- BIGARREN AKZESITA: 4 punturekin, 40 
zenbakiko argazkiarentzat izan da: “La paz de San 
Juán de Gaztelugatxe”; argazkiaren kokalekua 
Gaztelugatxe da, eta parte-hartzaile honek egin du:  
Unai Huici Alejandro 

 

 

 

HAUTAKETA. Oinarrietako 8.3 artikuluan zehazten denez, irabazleez gain, hurrengo argazkien hautaketa 
egiten da. Horien artean, eta zehaztutako ordenari jarraituz, aurreko argazkietako bat deskalifikatuta 
geratuko balitz, beste argazki bat aukeratuko litzateke.  

 

- 4 punturekin, 64 zenbakiko argazkiarentzat 
izan da: “Alarde”; argazkiaren kokalekua Getxo 
da, eta parte-hartzaile honek egin du:  Jesús 
María Rodríguez Cabañas 

 

 

- 4 punturekin, 81 zenbakiko argazkiarentzat 
izan da: “Antzar Eguna”; argazkiaren kokalekua 
Lekeitio da, eta parte-hartzaile honek egin du:  
Carlos De Cos Azcona 

 



 

 

- 3 punturekin, 37 zenbakiko argazkiarentzat 
izan da: “El fruto de nuestra tierra”; argazkiaren 
kokalekua Bilbao da, eta parte-hartzaile honek 
egin du:  Unai Aurrecoechea Murguiondo 

 

 

- 3 punturekin, 100 zenbakiko argazkiarentzat 
izan da: “Busca tu lugar en esta sociedad, en 
rebaño o en soledad”; argazkiaren kokalekua 
Zeanuri da, eta parte-hartzaile honek egin du:  
Gonzálo Bartolomé Tierra 

 

 

- 2 punturekin, 91 zenbakiko argazkiarentzat 
izan da: “Bote luzea, pilotaren hastapena”; 
argazkiaren kokalekua Berriz da, eta parte-
hartzaile honek egin du:  Iñigo Unzueta Mugarza  

 

Eskola-umeen kategoria 

 

- LEHEN SARIA (irabazlea): 11 punturekin, 28 
zenbakiko argazkiarentzat izan da: “Halloween 
bilbaino”; argazkiaren kokalekua Bilbao da, eta 
parte-hartzaile honek egin du:  Bassou Et-
Tahery, Peñascal BHIP-ko ikaslea. 

 



 

 

- BIGARREN SARIA: 9 punturekin, 13 
zenbakiko argazkiarentzat izan da: “El ser 
humano inmerso en la naturaleza”; argazkiaren 
kokalekua Urkiola mendia da, eta parte-
hartzaile honek egin du:  Ander Martín García, 
Txurdinaga Behekoa BHI-ko ikaslea 

 

 

- TERCER PREMIO: con 6  puntos conseguidos ha 
recaído en la fotografía   nº 11, cuyo lema es 
“Etorkizuna”, localizada en Bilbao, realizada por 
Aya Salmoun estudiante de FP básica en la 
Asociación Margotu. 

- HIRUGARREN SARIA: 6  punturekin, 11 
zenbakiko argazkiarentzat izan da: 
“Etorkizuna”; argazkiaren kokalekua Bilbao da, 
eta parte-hartzaile honek egin du:  Aya 
Salmoun, Margotu elkarteko ikaslea 

 

 

 

HAUTAKETA. Oinarrietako 8.3 artikuluan zehazten denez, irabazleez gain, hurrengo argazkien hautaketa 
egiten da. Horien artean, eta zehaztutako ordenari jarraituz, aurreko argazkietako bat deskalifikatuta 
geratuko balitz, beste argazki bat aukeratuko litzateke.  

 

- 5 punturekin, 21 zenbakiko argazkiarentzat 
izan da: “Euskalduna”; argazkiaren kokalekua 
Bilbao da, eta parte-hartzaile honek egin du:  
Andrei Robert Popovici, Peñascal BHIP-ko 
ikaslea.  

 



 

 

- 4 punturekin, 29 zenbakiko argazkiarentzat 
izan da: “Muelle de Marzana”; argazkiaren 
kokalekua Bilbao da, eta parte-hartzaile honek 
egin du:  Lassana Camara, Peñascal BHIP-ko 
ikaslea.  

 

 

 

- 1 punturekin, 8 zenbakiko argazkiarentzat 
izan da: “Kolore berriak”; argazkiaren 
kokalekua Bilbao da, eta parte-hartzaile honek 
egin du:  Monserrat Costas, Margotu elkarteko 
ikaslea 

 

 

 

 

 

 

 

 


