
                       PREMIS / PREMIOS 
     

     A –  Monocrom / Monocromo  
1er.   Premi  de 150 € i Trofeu Ajuntament de Súria  -  2ón. 
premi de 100 € i Trofeu - 3er. premi de 80 €. 
           

B – Color 
1er.   Premi  de 150 € Trofeu Ajuntament de Súria  -  2ón. premi 
de 100 € i   Trofeu – 3er. premi de 80€. 
    

C – Tema « Vila de Súria », Monocrom i Color 
1er.   Premi  de 80 € i Trofeu Secció Fotogràfica de JJMM. de 
Súria - 2on  premi  de 50 €,  3er.  premi de 30 €. 
 

D – Concursants Locals 
             1er. Premi, 40 € i Trofeu -  2ón i 3er. premis, dotats amb  
      30 i 20€     respectivament. 
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CONCURS 

NACIONAL

DE 

FOTOGRAFIA 
 

                                                    2017/?? 

  Vila  de  

     Súria 

   2017                       
                                                                           

 

                                     

 

Calendari del Certamen: 
 

      Terme de presentació:...........  31 de març 
      Veredicte del Jurat:................. 1 d’abril 
      Inauguració de l’Exposició:....   8 d’abril a les 7 de la tarda 
      a Cal Balaguer del Porxo, c/. Sant Climent, 21, al Poble Vell. 
      Repartiment de premis:.........   El mateix dia de la inauguració 
      de la exposició. 
            

Calendario del Certamen: 
 

     Término de presentación: …    31 de marzo          
     Veredicto del jurado:………….   1 de abril 
     Inauguración Exposición:…      8 de abril a  las 7 de la  tarde    
     en Cal Balaguer del Porxo, c/.Sant Climent, 21, en el Poble Vell. 
     Reparto de premios:………….   El mismo día de la inauguración 
     de la exposición.  



                                                      B A S E S 
 

PARTICIPANTS:  Tots els afeccionats a la fotografia que ho desitgin. 
 

TEMES:  A) Lliure (Monocrom),       B) Lliure (Color)  
                C) Relacionades amb la vila de Súria, en Monocrom o Color. En aquest 

tema no s’acceptaran ni fotomuntatges ni variacions de la realitat. 
 

OBRES: Màxim de tres per concursant i tema, fetes amb qualsevol tipus de 
tècnica, analògica o digital, i no premiades abans en aquest concurs. 
 

FORMAT I PRESENTACIÓ: Imatge i paper fotogràfic amb mida lliure, però 
reforçades amb suport rígid de 30x40 cm. i un gruix màxim  de 3 mm. 
 

IDENTIFICACIÓ: Darrera de cada obra s’hi posarà el títol, nom, adreça, i 
telèfon, i  la Societat Fotogràfica si hi pertany, i si s’escau  número de soci de la 
F.C.F. 
 

TRAMESA: Lliure de despeses a Joventuts Musicals de Súria, Secció 
Fotogràfica, c/. Pompeu Fabra, 69,  08260 - SÚRIA (Barcelona) 
 

JURAT: Tindrà un mínim de tres persones, reconegudes per la Federació 
Catalana de Fotografia. 
 

VEREDICTE: Es farà a les 7 del vespre del dia 1 d’abril al mateix lloc de la 
exposició i serà públic.  No es concedirà més d’un premi per concursant i tema. 
 

RETORN DE LES OBRES: Les obres premiades quedaran en propietat de 
l’organització. La resta de les fotografies seran retornades per correu un cop 
acabada l’exposició. 
 

La exposició estarà oberta des del 8 d’abril al 25 de juny, a la Sala de Cal Balaguer del 
Porxo. 

 

Aquest concurs és puntuable per l’obtenció dels títols  AFCF,  EFCF i MFCF de la 

Federació Catalana de Fotografia amb el número de reconeixement  2017/?? 
 
  

--o-- 
NOTES: Els organitzadors del certamen tindran cura de la conservació de les obres, però no es fan 

responsables de la possible pèrdua ni dels desperfectes que per causes imprevistes s’hi puguin 
produir. 

 

L’ORGANITZACIÓ ES  RESERVA EL DRET, SI S’ESCAU, DE PUBLICAR LES OBRES PREMIADES A LA REVISTA 
LOCAL EL SALÍ 

 

                                                     B A S E S 
 

PARTICIPANTES: Todos los aficionados a la fotografía que lo deseen. 
 

TEMAS:    A) Libre. (Monocromo)          B) Libre  (Color) 
                  C) Relacionadas con la villa de Súria, en Monocromo o Color. En este   
tema, no se aceptaran fotomontajes ni variaciones de la realidad. 
 

OBRAS:  Máximo de tres por concursante y tema, realizadas con cualquier 
técnica, analógica o digital,  y no premiadas anteriormente en este concurso. 
 

FORMATO Y PRESENTACIÓN: Imagen y papel fotográfico medida libre, pero 
reforzadas con soporte rígido de 30x40 cms. i un grosor máximo de 3 mms. 
 

IDENTIFICACIÓN: Detrás de cada obra se pondrá el título, nombre, dirección y 
teléfono, y Sociedad Fotográfica si pertenece a alguna, i si procede, el número 
de socio de la F.C.F. 
 

ENVÍOS: Libre de gastos a Joventuts Musicals de Súria, Secció Fotogràfica. c/. 
Pompeu Fabra, 69,  08260 - SÚRIA (Barcelona).  
 

JURADO: Estará formado con un mínimo de tres personas reconocidas por la 
Federació Catalana de Fotografia. 
 

VEREDICTO: Tendrá lugar a las 7 de la tarde del día 1 de abril en el mismo lugar 
de la exposición y será público. No se concederá más de un premio por 
concursante y tema. 
 

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras premiadas quedarán propiedad de la 
organización. El resto de fotografías serán devueltas por correo una vez 
finalizada la exposición. 
 

La exposición estará abierta desde el 8 de abril al 25 de junio en la Sala de Cal Balaguer 
del Porxo. 

 

Este concurso es puntuable para la obtención de los  títulos  AFCF,  EFCF I MFCF de la 

Federació Catalana de Fotografía con el nº de reconocimiento  2017/?? 
 

--o— 
NOTAS: Los organizadores cuidarán de la conservación de las obras presentadas, pero no se 
responsabilizan de su posible pérdida ni del deterioro que por causas imprevistas pudieran 

ocasionarse en las mismas. 
 

LOS ORGANIZADORES SE RESERVAN EL DERECHO DE PODER  PUBLICAR LAS OBRAS PREMIADAS EN LA 
REVISTA LOCAL “EL SALÍ” 


