
 

XXII CONCURS FOTOGRÀFIC “RITUS DE PASSIÓ A FÀTIMA” 2023  
 
 
 

BASES DEL CONCURS 

1. TEMÀTICA: El Centre Cívic de Fàtima d’Igualada, juntament amb la Confraria de Fàtima, 

convoquen el XXII Concurs fotogràfic “Ritus de Passió a Fàtima 2023”, on el tema principal són les 
activitats i l’ambient que es forma entorn la Setmana Santa i les processons que es realitzen al barri 
de Fàtima del 2 al 9 d’abril de 2023, que són d’accés públic i permeten l’accés a tots els fotògrafs.  
 

2. PARTICIPANTS: Podran participar en el concurs, qualsevol persona amant de la fotografia que ho 

desitgi, amb l’excepció dels membres del jurat i els/les treballadors/es de l’entitat organitzadora del 
concurs. La participació en el concurs és gratuïta.  
 

3. OBRES: Cada participant podrà presentar un màxim de 5 obres, en blanc i negre o color, sent 

aquestes originals i inèdites i que no s’hagin presentat amb anterioritat a altres concursos, webs o 
qualsevol altre mitjà digital o imprès. Les fotografies es podran fer amb qualsevol tipus de càmera. 
Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, que no existeixin drets de 
tercers, així com de tota reclamació per drets d’imatge sobre les obres presentades al concurs.  

 Les imatges es podran fer amb qualsevol dispositiu fotogràfic.  

 No s’admetrà cap fotografia que distorsioni la realitat.  

 En cap cas s’acceptaran collages, canvis de lloc, clonatges, fotomuntatges i/o fotografies 
pintades o manipulades.  

 Les fotografies no podran ser alterades digitalment ni per qualsevol altre mitjà, llevat del canvi 
de mida, retall, il·luminació o enfosquiment selectiu i la restauració del color original de l’escena. 
En cas de dubte, el jurat podrà sol·licitar a l’autor l’arxiu original per a la seva comprovació.  

4. PRESENTACIÓ: Les obres s’han de presentar en format digital, concretament en format JPG amb 

una resolució mínima que garanteixi la impressió amb qualitat suficient.  
- Totes les imatges han de tenir un títol. No s’acceptaran imatges amb frases com “sense títol” o 

amb els noms d’arxius fotogràfics. 
- Les imatges no podran portar cap símbol que pugui identificar a l’autor.  
 

5. TRAMESA: Les obres es podran presentar de dues maneres: 

a. Digitalment: A través de correu electrònic, a l’adreça: centre.civic@aj-igualada.net.  
Indicant al mateix correu el títol de les obres i les dades de contacte (nom, cognoms, adreça, 
telèfon i DNI de l’autor). A l’assumpte del correu cal indicar “CONCURS FOTOGRÀFIC RITUS 
DE PASSIÓ A FÀTIMA 2023”. 
En cas que la mida dels arxius dificulti l’enviament del correu de forma ordinària, també es 
podran remetre els arxius mitjançant algun sistema d’intercanvi d’arxius (WeTransfer, 
Google Drive DropBox,...). 
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L’organització respondrà a tots els correus que es rebin, assegurant que s’han rebut les 
obres i demanant resoldre els possibles errors/problemes que pugui haver-hi.   
L’organització no es fa responsable dels problemes tècnics que es puguin derivar de 
l’enviament de les obres.  

b. En persona o per correu certificat a la següent adreça: 
Centre Cívic Fàtima 
Av. La Pietat 42-44 
08700 Igualada. 
Dintre del següent horari: de 9 a 21 h. 
S’hauran de presentar gravades en un CD o en un llapis de memòria. Sempre identificades 
amb el títol de cada obra i les dades de contacte de l’autor (nom, cognoms, adreça, telèfon i 
DNI).  
 

6. TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini de presentació de les obres finalitza el dijous 18 de 

maig, a les 23:59h si es remeten digitalment o a les 21h si es presenten personalment o per correu 
certificat.  
No s’admetran obres presentades amb posterioritat a la data esmentada. 
 

7. PREMIS: La dotació dels premis serà la següent: 

 1r premi: 250€ 

 2n premi: 150€ 

 3r premi: 100€ 
 

PREMI LOCAL ESPECIAL (residents al barri de Fàtima): 75€ i diploma. 
(El guanyador/a d’aquest premi podrà ser escollit d’entre totes les fotografies presentades, 
independentment de la modalitat del concurs en què participi) 

 
Cada participant no podrà obtenir més d’un premi. 
 

 PREMI ESPECIAL CONFRARIA: dotat amb 200€, a la millor imatge escollida pel Jurat Especial, 
format per membres de la Confraria de Fàtima. 
El premi especial de la Confraria, podrà ser concedit a qualsevol autor, encara que hagi 
aconseguit un altre premi. La fotografia d’aquest premi, preferentment, ha de ser una 
imatge del Crist o la Mare de Déu. 
(El guanyador/a d’aquest premi podrà ser escollit d’entre totes les fotografies presentades, 
independentment de la modalitat del concurs en què participi) 
 
 

8. JURAT: el jurat que concedirà els premis estarà format per tres persones de reconegut criteri 

fotogràfic. El concurs estarà conduït d’acord amb les normatives de la Federació Catalana de 
Fotografia –FCF- 
 
Hi haurà un jurat d’admissió que revisarà les fotografies presentades per comprovar que compleixen 
els requisits establerts en aquestes bases i siguin de l’esdeveniment del 2023. 
 
Les imatges d’un mateix participant no es presentaran als jutges de manera consecutiva.  
 
Donat el caràcter documental d’aquest concurs, el jurat valorarà, prioritàriament, aquest aspecte 
per sobre de qualsevol altre.  
 



9. VEREDICTE: El veredicte del jurat es donarà a conèixer durant la inauguració de l’exposició, el 

dimarts 30 de maig a les 19h, a l’espai d’exposicions La Talaia, del Centre Cívic de Fàtima (Av. La 
Pietat 42-44, d’Igualada). 
El veredicte del jurat serà inapel·lable.  
 

10. EXPOSICIÓ: De totes les obres presentades es farà una selecció que s’exposarà del 30 de maig al 

23 de juny, a l’Espai d’exposicions La Talaia, del Centre Cívic de Fàtima.  
 

11. DRETS D’AUTOR: Totes les obres premiades quedaran en propietat del Centre Cívic de Fàtima i 

la Confraria de Fàtima i podran ser utilitzades en publicacions i edicions, fent constar sempre el nom 
de l’autor de cadascuna de les obres.  
Els participants renuncien de forma expressa a exigir cap mena de contraprestació econòmica ni 
indemnitzacions a l’Ajuntament d’Igualada en concepte de drets d’autor derivats del material 
presentat al concurs.  
 

12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra 

d’aquestes bases i del veredicte inapel·lable del jurat. L’organització es reserva el dret de fer els 
canvis que consideri oportuns davant de qualsevol qüestió no prevista.  
L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic que pugui sorgir en el moment de 
l’enviament i presentació de les obres per mitjans digitals (problema informàtic, amb els servidors de 
correu, errors de programari,...). 
És responsabilitat de l’autor comptar amb l’autorització necessària per utilitzar la imatge de les 
persones que apareixen en les fotografies.  
 
Aquest certamen està reconegut per la Federació Catalana de Fotografia - FCF – amb el número 
2023/34 i puntua per a l’obtenció de les distincions d’AFCF, EFCF i MFCF. 
 
L’organització no es fa responsable de qualsevol possible accident que pugui tenir la persona 
participant durant els esdeveniments. 

 

 

INFORMACIÓ: Per a qualsevol informació o aclariment sobre el concurs, podeu trucar al telèfon del Centre 

Cívic de Fàtima, el 93.805.26.21, de dilluns a divendres de 9 a 15h o enviar un missatge de correu electrònic 

a l’adreça: centre.civic@aj-igualada.net. 

 

ACTES I PROCESSONS DE SETMANA SANTA AL BARRI DE FÀTIMA: 

Es valorarà tot allò que faci referència a les activitats i a l’ambient que es forma entorn de l’esdeveniment i 
que documentin tot el conjunt de la festa (entorn, preparació, moments previs,...) 
 

 Diumenge de rams, dia 2 d’abril de 2023 

10 h – Benedicció de Rams 

 Dijous Sant, dia 6 d’abril de 2023 

21 h – Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. 

 Divendres Sant, dia 7 d’abril de 2023 
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21 h – Procesión del Santo Entierro y María Santísima de los Dolores. 

 Diumenge de Pasqua, dia 9 d’abril de 2023 

12 h – Procesión de Nuestro Señor Resucitado. 

 

 

Lloc: Tots els actes i celebracions s’inicien a la Parròquia de Fàtima (C/De la Mare de Déu de la Mercè, 12, 

d’Igualada) 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES: 
En participar en aquest concurs, es dona el consentiment explícit que les dades personals que ha proporcionat, incloses 

les adreces de correu electrònic, siguin retingudes, processades i utilitzades pels organitzadors del concurs amb finalitats 

associadades al mateix. També es dona consentiment explícit perquè aquesta informació s’enviï a organitzacions que 

han atorgat reconeixement oficial, patrocini o acreditació d’aquest concurs. La inscripció al concurs significa que l’estat i  

els resultats de la seva participació es poden fer públics. 

La participació en aquest concurs ens autoritza a informar-lo en propers concursos que promogui el Centre Cívic de 

Fàtima i/o l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. En aplicació de la nova normativa europea de protecció de dades (RGPD) 

si no voleu rebre més informació, podeu donar-vos de baixa adreçant-vos a les següents adreces de correu: 

centre.civic@aj-igualada.net i afigualada@gmail.com  
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