
XLIV Concurs de Fotografia - CquiEFoto 
 
   

XLIV Concurs de Fotografia Festa Major (Temes A i B ) 
XXXI Concurs de Fotografia Projectada (Tema C) 

 
   

PARTICIPANTS: 
Tothom qui ho desitgi. 

   

TEMES: 
A) Lliure  (MONOCROM) 

B) Colònia Manent  (Cal Riera) (COLOR) 
C) Ou, Ous  (MONOCROM o COLOR) 

Definició ou, ous: (Embrió envoltat de líquids nutritius i una closca calcaria revestida interiorment 
d’una membrana, que, formant principalment un cos oval o esferoïdal, és post per les femelles dels 

ocells, i de on surt el petit o pollet després d’un període d’incubació. 
Producte anàleg d’altres classes d’animals, com rèptils, peixos, insectes... 

Com diria un famós personatge afortunadament ja retirat. 
”UN HUEVO ES UN HUEVO” 

O sigui que una o mes closques no es un ou, i un o mes rovells no es un ou... 
   

OBRES:   
Un màxim de 4 per tema, inèdites a Puig-reig. 

Enviar exclusivament per wetransfer a concursos.cquiefoto@gmail.com  
   

PRESENTACIÓ:   
3000 píxels el costat mes llarg, entre 1500 i 3000 l’altre 

(sense marcs ni ribets de cap tipus)  
   

IDENTIFICACIÓ D’ARXIUS  
LLIURE: L1-TITOL.JPG, L2-TITOL.JPG, L3-TITOL.JPG, L4-TITOL.JPG 

COLONIA MANENT: CM1-TITOL.JPG, CM2-TITOL.JPG, CM3-TITOL.JPG, CM4-TITOL.JPG 
OUS: O1-TITOL.JPG, O2-TITOL.JPG, O3-TITOL.JPG, O4-TITOL.JPG 

A l’enviament es farà constar: Nom, Cognoms, adreça postal, correu electrònic,  
telèfon i numero de soci de la Federació Catalana de Fotografia. 

   

ADMISSIÓ: Fins el dia 1 d’abril de 2023 a les 23:59 
   

VEREDICTE: 15 d’abril de 2023 a les 9:30h. a l’estudi de CquiEFoto 
Edifici Ajuntament, 3ª planta (Entrada per Passeig de La Via) 

   

INUGURACIÓ EXPOSICIÓ I ENTREGA DE PREMIS  
Dissabte 27 de maig de 2023 a les 18 hores a “La Sala” (Plaça Nova) 

Amb les Obres Premiades i Finalistes es farà una exposició, aquestes obres es podran reproduir en 
qualsevol mitjà sense ànim de lucre sempre indicant el nom de l’autor. 

El jurat estarà format per tres membres amb veu i vot i un membre de CquiEFoto 
que actuarà com a secretari amb veu però sense vot. 

La decisió del Jurat serà inapel·lable. 
L’organització podrà resoldre qualsevol imprevist. 

  

PREMIS 
TEMA MONOCROM COLOR OUS 

MILLOR COL·LECCIÓ Medalla FCF i 120€ Medalla FCF i 120€ Medalla FCF 
PRIMER PREMI Diploma i 60€ Diploma i 60€ Medalla FCF 
SEGON PREMI Diploma i 40€ Diploma i 40€ Medalla FCF 
TERCER PREMI Diploma i 25€ Diploma i 25€ Medalla FCF 
QUART A DESÈ Diploma Diploma Diploma 

 
Cada autor podrà optar nomes a un premi per Tema (Però la resta de les seves obres podran ser 

designades finalistes a nivell individual) 
Contacte: 93.838 03 37  -  666 74 27 98   o   cquiefoto@gmail.com  

Concursos puntuables per obtenir les distincions de la FCF, Patrocinat amb el num. 2023-33 


