
XXVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA  D’ESPARREGUERA FESTA  MAJOR  2023 

i    15è Trofeu Àngel Milan 

 

 
 

 

Participants  Tothom que ho desitgi. En l’apartat local, els autors/es residents a Esparreguera i els socis/es 

de l’AFE. 

XXVIII Concurs de Fotografia Esparreguera – Tema A:  LLIURE,  monocrom o color  

15è Trofeu Àngel Milan – Tema B:  Imatges de la Vila d’Esparreguera,   monocrom o color.  

Obres:  Un màxim de 3 obres per autor en cada tema, no presentades amb anterioritat  en aquest concurs. 

No s’acceptaran ni publicaran obres amb continguts contraris al dret de l’honor, a la intimitat personal i 

familiar, i a la pròpia imatge de les persones, especialment de menors. Una obra pot ser rebutjada si els 

organitzadors consideren que no s’ajusta a les bases. Les obres que portin signatura de l’autor, o distintius 

que n’identifiquin l’autoria o el nom artístic tampoc seran acceptades. 

Presentació i Identificació:  Es presentaran, en paper fotogràfic i  reforçades amb cartolina de suport 

30x40 cm. Aquest suport ha de tenir un gruix màxim de 3mm. Cal indicar en el revers de cada obra el nom, 

cognoms, adreça , correu electrònic, telèfon i, si s’escau, l’entitat fotogràfica a la qual pertany i el número 

de soci de la Federació Catalana de Fotografia.  

Lliurament: Per correu postal i presencialment, al local Imagine shop, (horari comercial), pl. de 

l’Ajuntament, 6   08292-Esparreguera i presencialment, al local AFE, (els dimarts i dijous de 6 a 8 Tarda), c/ 

de l’Hospital, 39, 1r-1a  08292-Esparreguera . L’últim dia d’admissió de les obres serà el 31 de maig de 

2023. 

PREMIS 

XXVIII Concurs de Fotografia Esparreguera - 1r.Premi - 150 €, trofeu i diploma / 2n.Premi – 100, € trofeu i 

diploma / 3r.Premi – 50 €, trofeu i diploma. Categoria Local: 1r.Premi local – Trofeu i diploma / 2n.Premi 

local – Trofeu i diploma / 3r.Premi local – trofeu i diploma                                                                                                                     

15è Trofeu Àngel Milán  - 50 €, trofeu i diploma  

CALENDARI 

Resolució pública El jurat estarà format per membres reconeguts per la Federació Catalana de Fotografia. 

La seva decisió serà inapel·lable. El veredicte es farà públic el dissabte 10 de juny de 2023, a les 11 del matí 

a la seu de l’AFE, carrer Hospital, 39. 1r-1a,  08292-Esparreguera. L’acte és obert a tothom. 

Lliurament de premis i exposició de les obres.  Els premis es lliuraran el diumenge 9 de juliol de 2023, a les 

7 de la tarda a la seu de l’AFE, carrer de l’ Hospital, 39, 1r-1a,  08292-Esparreguera. 



 

 

NOTES  - Tots els premis, excepte els locals, són puntuables per a l’obtenció de les distincions AFCF i MFCF 

que atorga la Federació Catalana de Fotografia amb el número 2023/35  Cada autor no podrà rebre més 

d’un premi per tema 

- Les obres premiades i finalistes, passaran a formar part del fons fotogràfic de l’Agrupació 

Fotogràfica d’Esparreguera, que es reserva el dret de publicar-les, reproduir-les i difondre-les 

sense afany de lucre, fent constar sempre el nom de l’autor. 

- Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres 

presentades, i també de que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. A més seran 

responsables de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de la propietat 

intel·lectual a que els participants puguin estar adscrits. 

- Es reserva el dret d’admissió 

- La participació en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases.  

- Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’entitat organitzadora 

    


