
 
 
4rt CERTAMEN FOTOGRÀFIC - ÀNGEL PRAT PUJOL 
 
Concurs obert a tothom 
En cromia de blanc i negre 
TEMA:  Les Colònies Tèxtils del Berguedà.2. 2019: L’Ametlla de Merola i el Premi Especial Sagàs 
 
Premi 1:  
Les Colònies Tèxtils del Berguedà: L’Ametlla de Merola 
 
Enguany continuem el certamen fotogràfic Àngel Prat i Pujol dedicat a les Colònies Tèxtils del Berguedà. 
Aquesta fou una de les primeres temàtiques que va escollir el fotògraf, nascut a la Colònia Vidal.  
 
Vam aturar el concurs l’any 2017 per repensar-lo, per donar-li més visibilitat i per que fos una plataforma 
per donar a conèixer la nostra comarca des del paisatge i la cultura.  
 
Per poder gaudir, visionar i promocionar el patrimoni industrial del Berguedà us proposem poder accedir a 
aquells espais que habitualment romanen tancats, com els teatres, esglésies, centres d’esplai, museus, 
antigues naus..., per a poder-los fotografiar. El present certamen estarà dedicat exclusivament a la Colònia 
de l’Ametlla de Merola. Es fixaran unes dates per poder fotografiar aquests espais singulars, que seran: 
l’església, l’aspirantat, el teatre, el rec, antiga nau tèxtil, torre de l’amo, el meandre.  
 
Les dates per a les visites d’aquests espais seran el 8 de setembre i els dies 6, 20 i 27 d’octubre 2019.  
També a tenir en compte per als participants que el 21 i 22 de setembre és la Festa Major de l’Ametlla de Merola, i 
hi ha programats actes molt vistosos, com ball de gegants, de cascabells.... 
 
Premi 2: 
Especial Sagàs (una fotografia feta exclusivament dins el terme municipal de Sagàs) 
Dins el certamen es podrà optar, també, al premi dedicat al municipi on va viure Àngel Prat, que fou pubill 
de la casa de Vilardaga, a Sagàs. 
  
Un màxim de 5 fotografies per autor (4 per el tema de la Colònia de l’Ametlla de Merola i 1 del municipi de Sagàs) 
 
ADMISSIÓ: fins el 8 de novembre de 2019.  
 
Dimensions: 3000 píxels el costat més llarg, l’altre costat entre 3000 i 1500 píxels. 
Presentació dels arxius en el següent format ( A-Titol.jpg B-Tìtol.jpg, C-Titol.jpg, D-Titol.jpg, Sagàs-Titol.jpg). 
 
Enviar exclusivament per correu electrònic, indicant Nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon,  
i si s’escau Numero de soci de la Federació Catalana de Fotografia a: cf.angelpratpujol@gmail.com  
(El correu es tancarà a les 12 de la nit del mateix 8 de novembre de 2019).  
 
És necessari indicar el lloc on han estat realitzades cada una de les fotografies i indicar quina és la que opta al 
Premi Especial Sagàs.  
 
Qui vulgui inspirar-se en les fotografies de l’Àngel Prat pot consultar un recull de la seva obra al següent enllaç: 
http://logosbergueda.cat/Docs/angel_prat.pdf. 
 
VEREDICTE: Es farà el dissabte dia 16 de novembre de 2019, a partir de les 10h. del matí al local social del 
CquiEFoto, a les Galeries Cal Ti, Plaça de la Creu 7-8 Baixos, 08692 Puig-reig.  
 
El jurat serà format per 3 persones vinculades al mon de la fotografia, una assignada per l’organització i dues per la 
FCF.  
 
Les Fotografies premiades es reproduiran per ser exposades a la seu de Logos Berguedà, o en altres llocs que ho 
puguin sol· licitar.  
 
La projecció de fotografies participants, exposició fotografies premiades i repartiment de premis serà  
el dia 30 de novembre de 2019 a les 18 h. a Logos Berguedà, plaça de l'Església, 5-6 08672 ·  L'Ametlla de Merola. 
Puig-Reig (Barcelona).  
 



PREMIS 
 
Tots els concursants aspiren a dos premis: un premi entre el primer i el desè i el Premi Especial Sagàs 
 
1r Premi: cap de setmana al Berguedà per a dues persones * + cistella de productes ecològics del territori      
      + 4 entrades per a Els Pastorets de l’Ametlla de Merola 
 
2n Premi: cap de setmana al Berguedà per a dues persones * + cistella de productes ecològics del territori      
      +  2 entrades per a Els Pastorets de l’Ametlla de Merola 
 
3r Premi: cap de setmana al Berguedà per a dues persones * + cistella de productes ecològics del territori 
     + 2 entrades per a Els Pastorets de l’Ametlla de Merola 
 
4t a 10é Premis: Diploma  
 
Premi Especial Sagàs: Medalla FCF + Lot de Productes de Sagàs (ofert  per l’Ajuntament de Sagàs)  

+ cap de setmana a Sagàs per a 2 persones * 
         (* dues nits d’hotel en règim de mitja pensió) 

 
 
CONTACTE: cquiefoto@hotmail.com Tel. 666742798  
 
L’Organització resoldrà qualsevol imprevist.  
 
L’Organització podrà reproduir les fotografies premiades en qualsevol mitjà, per promocionar noves edicions del 
concurs i de la fotografia en general, sempre fent constar el nom de l’autor. (Una copia de les fotografies premiades 
es dipositaran a l’arxiu de CquiEFoto i l’altre a l’arxiu de Logos Berguedà). 
La participació implica l’acceptació de les presents bases. Aquest concurs puntua per a obtenir les distincions de la 
FCF amb el nº 2019/XX 
 
 
Concurs INSTAGRAM del Certamen Àngel Prat (Aquest apartat no forma part del patrocini de la 
Federació Catalana de Fotografia) 
 
Una altra novetat del present Certamen en serà el concurs d’INSTAGRAM, optant cada participant a dos premis 
amb les mateixes temàtiques que es plantegen en el certamen: la Colònia de l’Ametlla de Merola i el municipi de 
Sagàs que caldrà etiquetar amb els següent hashtags: 
 
#APColòniesTèxtils 
#ÀngelPrat 
#LogosBerguedà 
 
O 
 
#APSagàs 
#ÀngelPrat 
#LogosBerguedà 
 
 
 
Abans de penjar les fotografies a la xarxa social INSTAGRAM caldrà seguir la biografia de Logos Berguedà 
d’aquesta aplicació. 
 
Les imatges es podran penjar a l’aplicació des del dia 14 d’agost de 2019 fins el 8 de novembre de 2019 a les 12h 
de la nit. 
 
La tria dels guanyadors del concurs es realitzarà el dia 16 de novembre de 2019 per el fotògraf Miquel Àngel Prat, 
nét d’ Àngel Prat i Sònia Granel, tècnica d’arxius fotogràfics.  
 
Els guanyadors del concurs sortiran publicats a la pàgina d’INSTAGRAM de Logos Berguedà el dia 18 de 
novembre de 2019, i el premi serà comunicat per missatge privat als guanyadors per la mateixa aplicació 
INSTAGRAM. 



 
Tot seguit es podran posar en contacte amb nosaltres per recollir els premis a través de correu electrònic a   
logos@logosbergueda.cat o per contacte telefònic a  93 820 41 93. 
 
Els premis del concurs seran dos, un per les imatges presentades a #APColòniesTèxtils i un altre per les 
presentades a #APSagàs: 1 cistella de productes ecològics del Berguedà + 2 entrades Pastorets, per a cada premi.  
 
 
 
  


