
 
4t  RAL·LI FOTOGRÀFIC 

MERCAT FIGUETER DE CAPELLADES 
05 març 2023 
  
BASES 
Convocatòria:  
La quarta edició del “Ral·li Mercat Figueter de 2023”, és un esdeveniment cultural vinculat al Mercat Figueter, organitzat per  
l’Agrupació Fotogràfica Capellades amb la col·laboració de l’Àrea de cultura i promoció local de l’Ajuntament de Capellades. 
Aquest concurs està reconegut per la Federació Catalana de Fotografia i serà puntuable per la obtenció de títols d’AFCF , 
EFCF i MFCF amb el número 2023-XX   Finalistes amb el 15% 
 
Participació: 
Poden participar al Ral·li totes aquelles persones que ho desitgin. 
 
Inscripció: 
La inscripció es realitzarà de forma presencial el mateix dia del Mercat Figueter, és a dir, el 5 de març de 2023 a la plaça 
Catalunya de 10.00 a 10.30 h.  Foto de grup a les 11.00 h. 
Preu de la inscripció 5€ 
 
Temes: 
El Ral·li fotogràfic tindrà tres temàtiques diferenciades que es donaran a conèixer el mateix dia.  
Es permet el retoc bàsic fotogràfic (no muntatges), però en cap cas s’acceptarà la manipulació i l’alteració de la realitat . 
Les fotografies hauran de ser fetes el mateix dia del Ral·li al terme municipal de Capellades. 
 
Modalitat:       
Digital, arxius JPEG – mida màxima 1920 en horitzontal i 1280 en vertical. Resolució 72 PPI, perfil colors sRGB i de màxim 
2 MB 
                                  
Lliurament d’arxius: 
Les persones participants al Ral·li hauran de lliurar un màxim de 3 imatges, 1 per tema, i tenen de termini màxim el mateix dia 5 de 
març a les 24:00 h. al correu electrònic concurs.afcapellades@gmail.com , indicant el número de participant, la temàtica de cada 
obra i nom i cognom, adreça electrònica, telèfon si s’escau, l’entitat fotogràfica a la qual pertany i el número de soci de la Federació 
Catalana de Fotografia. 
 
Premis: 
Premi d’honor 100€, per optar a aquest premi serà imprescindible presentar una fotografia de cada tema proposat. 
Primer premi 75€, Segon premi 50€, Tercer premi 30€, i del 4art al 10è premis, diplomes. 
Trofeu al millor participant menor de 14 anys. 
Cada concursant només podrà aspirar a un sol premi i no podrà quedar cap premi desert.  
 
Jurat: 
El Jurat estarà format per 3 persones  reconegudes i/o assignades per la Federació Catalana de Fotografia. 
 
Veredicte: 
El veredicte, obert al públic,  serà el 11 de març a les 11.00 h. al local social de l’Agrupació Fotogràfica, (c/Sant Francesc 
cantonada c/Divina Pastora) 
 
Lliurament de premis: 
El lliurament de premis serà dissabte 18 març a les 11.00 h. a la Sala Municipal (c/Pilar, 2  Capellades) 
 
Exposició:  
Totes les imatges presentades en aquesta quarta edició del “Ral·li fotogràfic Mercat Figueter de Capellades 2023”, es podran 
veure a la pàgina web de l’Agrupació Fotogràfica Capellades www.afcapellades.cat  
 
Notes d’interès:   
La participació en aquest ral·li comporta l’acceptació d’aquestes bases.  
Els participants garanteixen que no existeixen drets de tercers en les fotografies presentades,  quedant, pel seu compte i 
responsabilitat,  qualsevol reclamació per aquest  concepte.  
Les obres premiades i finalistes, passaran a formar part del fons fotogràfic de l’AFC 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. 
Qualsevol cas no previst en aquestes bases , serà resolt per l’organització. 
 


