
XXXV CONCURS ESTATAL DE FOTOGRAFIA 
XXVIII TROFEU TORRE D'ARBOÇ 

Reconegut per la Federació Catalana de Fotografia amb el núm.2017/12 
 

 

 

BASES 
 

El concurs esta obert a tots els aficionats i professionals de tot el món, gaudeix del reconeixement de 

la FCF. Per tant es regirà per les seves normes i seran puntuables. 
 

 

TEMA: Lliure. 
 
TÈCNICA: Lliure. 
 
PRESENTACIÓ: Les obres aniran muntades en un suport de 50x40cm. Aquest suport ha de tenir un gruix 

màxim de 3mm. La mida del paper fotogràfic és lliure, sempre i quan no sobrepassi els límits del suport. 
 
Nº DE FOTOGRAFIES: Un màxim de 3 per concursant, no premiades i inèdites en aquest concurs. 
 

PREMI D'HONOR (Col·lecció 3 fotografies):  Es concedirà a la millor col·lecció amb o sense unitat 

temàtica. Tots els autors que enviïn 3 fotografies participaran al PREMI D'HONOR a no ser que indiquin el 

contrari al dors de les obres. 
 
DRETS DE PARTICIPACIÓ:  Gratuïts. 
 
IDENTIFICACIO DE LES OBRES:  Al dors de les obres es farà constar el títol,  el nom, l'adreça, el correu 

electrònic del autor, així com nº de federat en la Federació Català de Fotografia, si és el cas. Si l'autor vol un 

ordre de presentació per les seves obres que participin al premi d'honor a la col·lecció també ho ha de senyalar 

(1ª,2ª i 3ª). 
 
TRAMESES:  Museu Etnològic del Montseny, c/Major, 6 – 17401 Arbúcies – GIRONA. 
 
JURATS: Un d'admissió i un altre de qualificador. Seran integrats per tres persones de reconeguda 
solvència en l'art fotogràfic. El jurat està reconegut per la Federació Catalana de Fotografia. 
 
DRETS D'AUTOR 
Els drets de les obres lliurades en el concurs només es poden utilitzar en la promoció d'aquest concurs o en 

noves edicions del mateix. L'autor/a de les obres concursants, pel fet de participar, es reconeix autor/a 

d'aquestes obres i està en ple dret d'autoritzar que aquestes siguin exposades i publicades en catàlegs, tríptics, 

pòsters. Els organitzadors i organismes superiors s'eximeixen de qualsevol responsabilitat en cas de reclamació 

dels drets davant de tercers. El/La concursant cedeix l'autorització als organitzadors i als seus organismes 

superiors perquè les seves dades personals siguin mecanitzades sempre en l'àmbit exclusiu de la divulgació 

artística de les seves obres i per a la publicació dels seus mèrits i premis destinats a l'obtenció de distincions 

FCF. La simple participació en aquest concurs implica la total acceptació d'aquest reglament. 

 

NOTES D'INTERES:  Les obres premiades quedaran en poder de l'entitat organitzadora.  Les obres no 

premiades es retornaran abans de 2 mesos des de la data de finalització de l'exposició. S'exposaran una 

selecció de les millors obres. 

  



 

CALENDARI: 
 

TERMINI D'ADMISSIÓ: Fins el 20 de febrer de 2017. 

 

VEREDICTE: Serà públic i inapel·lable i es celebrarà el dia 26 de febrer de 2017 a les 10:30 al Museu Etnològic 
del Montseny, c/Major, 6 – 17401 Arbúcies – GIRONA. Com a màxim es premiarà una obra per  autor. És farà 

públic al bloc de la secció fotogràfica: sfotocentre.blogspot.com.es/  i al web del museu: 
www.museuetnologicmontseny.org. 
 
EXPOSICIÓ: Del 01 de març de 2017 fins el 19 de març de 2017 al Museu Etnològic del Montseny, c/Major, 6 – 
17401 Arbúcies – GIRONA. 
 
LLIURAMENT DE PREMIS: el 05 de març  de 2017 a les 12h, al Museu Etnològic del Montseny, c/Major, 6 – 
17401 Arbúcies – GIRONA. 
 

Període d'admissió: Fins el 20/02/2017 

Veredicte del jurat: El 26/02/17 a les 10:30h 

Exposició: Del 01/03/2017 al 19/03/2017 

Lliurament de premis: El 05/03/17 a les 12h 

 
PREMIS: 
 
PREMI D'HONOR  (Col·lecció 3 fotografies)    - 400 €  i trofeu Torre d'Arboç 
4  Premis a les millors fotografies individuals   - 200 €  i trofeu. 
 
CATÀLEG:  Els autors de les obres premiades i finalistes hauran d'enviar un arxiu digital de l'obra per 
l'elaboració del catàleg en format digital, que s'enviarà a tots els participants. 
 
INFORMACIÓ:  Al correu de la secció fotogràfica: sfotocentre2@gmail.com 
  


