
XL CONCURS FOTOGRÀFIC “Típics Tres Tombs 2020” 
 
 
 
AQUEST CONCURS ÉS RECONEGUT PER LA FEDERACIÓ CATALANA DE 
FOTOGRAFIA. 
 
TEMA - Els “TÍPICS TRES TOMBS 2020” i l’ambient format al seu entorn. Actes a 
celebrar els dies 17, 18 i 19 de gener. 
 
OBRES - Màxim de 5 per autor. Imatge fotogràfica de mida lliure, però que anirà 
reforçada amb una cartolina rígida de 30X40 cm. 
 
IDENTIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS - Les obres portaran al darrere anotats: el 
títol, nom i cognoms, adreça completa de l’autor i entitat fotogràfica a la qual pertanyen 
i/o indicar el número d’associat a la Federació Catalana de Fotografia. 
 
TRAMESES - Les fotografies s’hauran de trametre a l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada, plaça de la Creu, 18 baixos, apartat de correus n.76, 08700 Igualada. 
 
TERMINI D’ADMISSIÓ - Fins el dia 20 de març 2020. 
 
VEREDICTE - El jurat es reunirà en públic a l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i 
emetrà el veredicte el dia 4 d’abril, a les 5 de la tarda. 
El jurat estarà format per persones d’acreditat criteri fotogràfic i reconegut per la F.C.F. 
 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS -  A la Sala Municipal 
d’Exposicions, al carrer Garcia Fossas, 2, el dia 18 d’abril a les 19 hores. S’oferirà un 
refrigeri a les persones assistents. 
 
CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ - Serà el dia 3 de maig de 2020. 
Posteriorment, una selecció de les obres participants restaran exposades a l’espai 
habilitat per a tal fi en el Mercat Municipal de la Masuca. 
 
HORARI D’OBERTURA PER A VISITAR L’EXPOSICIÓ  
de dimarts a dijous de 18,30 a 20,30h 
divendres de 18 a 21h 
dissabtes de d’11 a 14 i de 18 a 21h 
diumenges d’11 a 14 i de 18,30  a 20,30h 
tancat els dilluns i festius laborables 
 
RETORN DE LES OBRES – Es realitzarà abans d’un mes, una vegada finalitzada 
l’exposició. Seran retornades per correu a tots els participants. 
 
PREMIS 
 
PRIMER - 120€ i trofeu ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA 
 
SEGON - 90€ i trofeu CAMINS I ASSOCIATS, S.A., Corredoria d’Assegurances  
 
TERCER - 60€ TALLER ELECTRO-MECÀNIC PUJOL 
 
QUART - Trofeu GERARD JARDINS  
 
CINQUÈ - Trofeu INSTAL·LACIONS LITRE Y AMPER, SL. 
 
PREMI ESPECIAL. 90 € i trofeu  PEIXOS J. DUEÑAS   
 



 
CADA AUTOR NOMÉS PODRÀ OBTENIR UN SOL PREMI. 
 
 
DISTINCIONS F.C.F. 
 
Aquest concurs és puntuable per a l’obtenció de les distincions A.F.C.F, E.F.C.F, i 
M.F.C.F., per a membres de la Federació Catalana de Fotografia, amb el número 
2020-18. 
 
NOTES 
 

- El premi especial és triat per membres de l’Antic Gremi de Traginers, i podrà 
ser concedit a qualsevol autor, encara que ja hagi aconseguit un altre premi. 
Preferiblement, per optar a aquest premi, es valoraran les fotografies en format 
vertical. 

- Les fotografies que resultin premiades, quedaran en propietat de l’Antic Gremi 
de Traginers d’Igualada, el qual es reserva el dret de publicar qualsevol de les 
fotografies que hagin obtingut premi, fent esment de l’autor de les mateixes. 

- Donat el caràcter documental d’aquest concurs, el jurat valorarà prioritàriament 
aquest aspecte per sobre de qualsevol altre. 

-  
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