
       
Bases: 
 
PARTICIPANTS:  
 
Tots els aficionats a la fotografia participants al 
FOTOgraphic Parets 2022. Que es realitzarà el 11 
de juny. 
 
Modalitat: 
 
Fotografia musical / FOTOgraphic22, qualsevol 
fotografia realitzada en les següents actuacions: 

- 13:00 Actuació del grup musical PARAISO. 
- 21:00h Fi de festa 10è aniversari AFP. 

Actuació amb el grup DUO PINK MOON. 
Les fotografies podran ser en color o blanc i negre 
(edició lliure) 
A les 11:30h Es donarà una explicació del IV 
concurs FOTOgraphic22 Memorial “CHUSSA MULÀ 
SOLÀ” 
Obres 
 
Els concursants presentaran un màxim de tres 
fotografies. 
 
Mesures i Presentació  
Les Fotografies en format digital s’enviaran                   
com arxius JPG, amb mesures de 1920 píxels              
de llarg si el format és vertical de 1080 píxels d’alt si 
el format és vertical, amb una resolució de  300ppp.  
Les fotografies no han de dur cap marca d’aigua 
visibles, 
Noms o inicials seran desqualificades i no 
s’inclouran en el Veredicte. 
 
Identificació:  
 
Els enviaments es faran via e-mail a 
concursfotographic@afparets.com 
amb el nom i cognoms, adreça completa, telêfon 
(opcional) Correu electrònic. Entitat fotogràfica a la 
Que pertany (si s’escau), Número de membre de la 
Federació Catalana de Fotografia. Les fotografies 
Hauran de portar el seu títol. 
 
Premis     
                                                                         
1er Medalla Daurada FCF. 
2on Medalla Argent FCF. 
3er Medalla Bronze FCF. 
 
Cada autor optarà només a un premi. 
 
 

Bases:                                                                 
 
PARTICIPANTES: 
 
Todos los aficionados a la fotografía participantes al 
FOTOgraphic Parets 2022. Que se realizará el 11 de junio. 
 
Modalidad: 
 
Fotografía musical / FOTOgraphic22, cualquier fotografía 
realizada en las siguientes actuaciones: 

- 13:00 Actuación del grupo musical PARAISO. 
- 21:00h Fin de fiesta 10º aniversario AFP. Actuación 

con el grupo DUO PINK MOON. 
Las fotografías podrán ser en color o Blanco y negro. 
(Edición libre) 
A las 11:30h se realizará una explicación del IV concurso 
FOTOgraphic22 Memorial “CHUSSA MULÀ SOLÀ” 
 
Obras: 
 
Los concursantes presentaran un máximo de tres fotografías. 
 
 
 
Medidas y Presentación 
 
Las Fotografías en formato digital se enviarán  
como archivo JPG, con medidas de 1920 pixeles 
de largo si el formato es vertical, de 1080 píxeles de alto, 
sí el formato es vertical, con una resolución de 300ppp. 
Las fotografías no deben llevar ninguna marca de agua 
visibles, nombre o iniciales, serán descalificadas y no se 
incluirán en el veredicto. 
 
Identificación: 
Los envíos se harán vía e-mail a 
concursfotographic@afparets.com 
Con el nombre y apellidos, dirección completa, teléfono. 
(opcional) correo electrónico, Entidad Fotográfica a la que 
pertenece (si procede), Número de miembro de la 
Federación Catalana de Fotografía (si procede.)  
Las fotografías deberán llevar su título.  
 
Premios 
                                                                           
1º Medalla Dorada FCF. 
2º Medalla Plata FCF. 
3º Medalla Bronce FCF 
 
Cada autor optará solo a un premio. 

 
Consultes: Per a qualsevol consulta serà 
necessari 
Comunicar-se por correu electrònic: 
concursfotographic@afparets.com 
 
Jurat: El jurat estarà format per dues persones 
reconegudes de la Federació Catalana  
i un fotògraf reconegut. 
El veredicte serà públic i inapelꞏlable. 
 
Obres premiades:  
 
S’exposaran durant el FOTOgraphic2023 
les tres obres  premiades i una selecció de les 
finalistes. 
 
Catàleg:  
 
Les obres participants estaran exposades a la 
Web del Fotographic. 
 
Dret d’inscripció: Gratuït. 
 
Calendari: 
	
Termini	d’admissió	
	
					Fins el 30 de juny del 2022 a les 23:59h. 
 
Veredicte	del	jurat:		
	
						Serà  públic el 9 de juliol a les 10:00hores,  
      a Ca n’Oms, sala d’entitats, carrer Ponent, núm. 14 
      Parets del Vallès.    
      El veredicte serà inapel·lable. 
 
Entrega	de	premis:	
	
						Durant els actes de la festa major d’estiu  
      (Lloc i dia a concretar.) 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condicions generals:                         
Les fotografies guardonades, finalistes i les 
seleccionades  quedaran en propietat de  
l’Associació Fotogràfica Parets. 
Els/les autors/autores autoritzen a aquesta   
entitat a qualsevol persona jurídica o pública 
que aquesta decideixi a reproduir les foto- 
grafies en qualsevol mitjà, sempre indicant   
el nom de l’autor. 
La resta d’arxius s’esborren una vegada 
conclòs el concurs. 
També es comprometen a no reivindicar els 
drets d’autor de la reproducció de les seves 
obres per interessos d’explotació, catàlegs, 
dossiers de premsa, reportatges, etc. 
L’organització no es fa responsable de 
pèrdues o destrosses de les obres. 
L’organització del concurs s’eximeix de 
qualsevol conflicte per a la publicació de 
l’obra exposada. 
L’entitat organitzadora resoldrà qualsevol 
circumstància no prevista en aquestes 
bases. 
Les dades dels participants seran 
compartides amb els patrocinadors dels 
premis del concurs. 
Pel fet de prendre-hi part, les persones  
participants accepten les condicions 
d’aquestes bases i es comprometen a 
respectar-les. 
Una fotografia no pot acumular més d’un 
premi. 
Els autors són responsables exclusius dels 
drets d’imatge i propietat que puguin generar 
les seves obres. 
Aquest concurs és puntuable per a l’obten- 
ció de les distincions de la: 
 
Federació Catalana de Fotografia FCF 
Amb número: 2022-59         

Ho organitza:    

Amb el suport:      

Federació	Catalana	de	Fotografia	
Aquest	concurs	és	puntuable	per	
a	l’obtenció	de	les	distincions	de.	

AFCM	i	MFCF	
Amb	el	nº	2022‐59	

IV CONCURS 
NACIONAL DE 
FOTOGRAFIA 

FOTOgraphic22 
“MEMORIAL CHUSSA 

MULÀ SOLÀ” 


