
- Nom i dades personals de l’autor (Només hi 
tindrà accés el tècnic que gestionarà el 
concurs) 

- Llistat de tots els treballs que ha presentat 
al concurs amb la següent informació: 

Títol de la fotografia + data de la captura + 
lloc de la captura + Categoria (A, B, C o D) 

JURAT 

El jurat estarà format pels fotògrafs de 
reconeguda trajectòria: Txema Lacunza, 
José Maria Pecci, Roland Stallard, Víctor 
Castelo, Eduard Crispi, Xavier Vilaregut i 
Carles Comella 

CALENDARI 

Data límit de presentació:  

Dia 1 d’octubre del 2017 fins a les 23:59 

Entrega de premis:  

L’Entrega de premis es farà a l’Esquirol el dia 
5 de novembre a la sala on hi haurà 
exposades les 40 fotografies finalistes. 

PARTICIPANTS 

Tothom que ho desitgi 

TEMES 

Paisatge i natura (flora i fauna) 

Gent de la terra (retrats) 

Patrimoni i arquitectura 

Art digital (Fotomuntatges) 

OBRES 

Cada participant podrà enviar un màxim de 
tres fotografies per a cada categoria. 

LLIURAMENT 

Els treballs s’entregaran en format digital 
per mail (WeTransfer, DropBox o Google 
drive) a cultura@lesquirol.cat  en format 
JPEG sense compressió (12) amb una 
resolució de 300dpi i 2000píxels exactes el 
costat ample. Tanmateix, una vegada hagi 
deliberat el jurat, es demanarà als premiats 
una còpia a màxima resolució per a poder 
imprimir els treballs en gran format. El nom 
de l’arxiu ha de ser el títol de la fotografia. 

S’haurà d’enviar una fitxa juntament amb els 
treballs fotogràfics on s’hi especifiqui: 

Concurs reconegut per la  
Federació Catalana de Fotografia  

amb el núm 2017-78 

Organitza: Grup Fotogràfic Manlleu

Amb el suport de:

mailto:cultura@lesquirol.cat
mailto:cultura@lesquirol.cat


PREMIS 

- 1r premi categoria A: 500 Euros. 

- 1r premi categoria B: 500 Euros. 

- 1r premi categoria C: 500 Euros. 

- 1r premi categoria D: 300 Euros. 

Els treballs guardonats amb el 1er premi de 
cada categoria s’exposaran impresos en lona 
a un lloc destacat a l’exterior. 

- 2n premi categoria A: Cap de setmana 
rural. 

- 2n premi categoria B: Cap de setmana 
rural. 

- 2n premi categoria C: Cap de setmana 
rural. 

- 2n premi categoria   D: Cap de setmana 
rural. 

- 3r premi categoria A: Cistell de productes 
agroalimentaris. 

- 3r premi categoria B: Cistell de productes 
agroalimentaris. 

- 3r premi categoria C: Cistell de productes 
agroalimentaris. 

- 3r premi categoria D: Cistell de productes 
agroalimentaris. 

Hi haurà 10 finalistes per a cada categoria i 
els treballs s’exposaran impresos a 30x40 
durant la Fira de la Muntanya Vic-Collsacabra 
2017 a l’Esquirol. 

Els guanyadors seran avisats amb antelació a 
la data d'entrega de premis mitjançant una 
trucada telefònica i/o un correu electrònic. 

CONDICIONS 

Les fotos han d’estar fetes o representar 
qualsevol lloc del municipi de l’Esquirol (Sant 
Julià de Cabrera, Sant Martí Sescorts, 
Cantonigròs i l’Esquirol).  

Les fotos han de ser fetes l’any 2017 i no es 
poden haver presentat anteriorment a cap 
altre concurs. 

L’organització del concurs es reserva el dret 
de resoldre els casos no previstos a les 
bases. 

La part ic ipac ió en aquest concurs 
pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i 
de la resolució inapel·lable del jurat.  

Responsabilitat 

L’Ajuntament de l’Esquirol es reserva el dret 
d’ús dels treballs presentats per a fins no 
comercials. Els drets d’autor seguiran sent 
de l’autor.


