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41è CONCURS ESTATAL DE FOTOGRAFIA CIUTAT DE VILADECANS, edició 2020 

  

 

L'Ajuntament de Viladecans i l'Agrupació Fotogràfica de Viladecans es complauen a convidar-vos 
a participar en el 41è Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Viladecans, edició 2020, que es 

regirà per les bases següents:  

 

1. Hi poden participar totes aquelles persones, majors d’edat, que resideixin a l’Estat espanyol o 

estiguin associades a la FCF. 

 

2. El concurs consta de dos apartats i un premi especial: tema Lliure i tema Viladecans i premi 

especial als Espais Naturals de la Ciutat. 

 

3. Els participants podran presentar fins a dues obres per a cada apartat, totes en tècnica lliure, i 

que no hagin estat presentades en aquest concurs amb anterioritat.  

 

4. Les imatges es presentaran en format digital JPG, amb un resolució de 300 píxels/polsada, 
compressió de 100, espai de color Adobe sRGB i de format d’imatge de 3.000 píxels pel costat 

mes llarg.  

 

5. Tramesa i dades de participació 

 
FORMA DE TRAMESA Correu a: agfovi.concurs@gmail.com   (UN CORREU PER 

CADASCUN DELS  TEMES EN EL QUE ES PARTICIPA ) 

CONTINGUT DEL CORREU  El tema en el que participa (Viladecans, Lliure o Espais Naturals 

de la Ciutat) 

NOM DEL FITXERS ADJUNTS 1. Títol   2.Títol 

DADES AUTORIA Nom i cognoms 

 Adreça 

 Població i C.P. 

 Telèfon de contacte 

 Email 

 Entitat i número de soci de FCF y/o AFV 

 

 

Aquestes dades seran recopilades i emprades per l’Agrupació Fotogràfica de Viladecans en 
l’àmbit de l’organització del Concurs. Posteriorment, les dades associades a les fotografies podran 

ser transferides a l’Ajuntament de Viladecans que les incorporarà a la seva base de dades de 

difusió cultural. 

 

mailto:agfovi.concurs@gmail.com
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6. Termini d’admissió fins a les 24 h. del dijous 30 d’abril de 2020. 

 

7. Les fotografies que es presentin al tema Viladecans així com les del premi especial d’Espais 
Naturals de la Ciutat, atès el seu interès documental, hauran de reflectir de forma inequívoca la 

realitat i l’edifici, carrer o lloc on s’hagi pres, dins del terme municipal de Viladecans. Les 

fotografies no podran ser objecte de cap modificació respecte a l’element o objectiu fotografiat. 

Les fotografies del premi especial als Espais Naturals de la Ciutat estaran incloses dins dels espais 

naturals delimitats pel terme municipal de Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, el mar 

Mediterrani, el terme municipal de Gavà i el terme de Sant Climent de Llobregat, fora de la trama 

urbana que conformen els carrers i vies de la ciutat de Viladecans i exclosos, també, els seus 

espais agraris. Es pot veure plànol a la pàgina web www.agfovi.com. 

 

8. El Jurat d'admissió exclourà qualsevol obra que no s'ajusti a aquestes normes 

 

9. El veredicte es farà públic el dissabte 9 de maig de 2020, a les 10.30 h, a la sala d’exposicions 
de la Torre del Baró, carrer d’Àngel Guimerà, 2. El jurat estarà format per tres persones i estarà 

reconegut per la Federació Catalana de Fotografia. Un cop finalitzada la deliberació, no s’admetrà 

cap objecció sobre el resultat i el veredicte serà inapel·lable. Cap concursant optarà a més d'un 

premi per tema. El jurat qualificador no podrà declarar desert cap premi. S’aixecarà acta del 

resultat, que es publicarà a la pàgina web de l’Agrupació – www.agfovi.com – i de l’Ajuntament 

de Viladecans. Als premiats, se’ls comunicarà per correu electrònic.  

 

10. Premis per a cada apartat, que aniran a càrrec de l’Ajuntament de Viladecans:  

 

Lliure i Viladecans: 
Primer premi: 250 euros i trofeu 
Segon premi: 150 euros i trofeu  

Tercer premi: 90 euros i trofeu  

1r Premi Social: 90 euros i trofeu 

2n Premi Social: 60 euros i trofeu 

 

Premi especial d’Espais Naturals de la Ciutat: 

Primer premi: 200 euros i trofeu  

Segon premi: 100 euros i trofeu  

Premi Social: 60 euros i trofeu  

 

L’Agrupació Fotogràfica de Viladecans no rep cap altre subvenció econòmica per aquest 

concepte. 

 

11. Lliurament de premis i exposició 

 

El lliurament de premis es farà el dissabte 6 de juny de 2020, a les 12.00 h, a la sala d’exposicions 

de la Torre del Baró, carrer d’Àngel Guimerà, 2. 

 

http://www.agfovi.com/
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Transcorregut un mes sense que el premi hagi estat recollit, aquest s’enviarà a ports deguts a 

l’adreça facilitada. 

 

L’exposició constarà de les 13 obres premiades i 50 de finalistes, entre els tres apartats i es podran 
veure, lliurement, en a la sala d’exposicions de la Torre del Baró, carrer d’Àngel Guimerà, 2, a 

partir del dissabte 6 de juny i fins al 28 de juny del 2020, en l’horari d’aquesta sala d’exposicions. 

Posteriorment, durant el mateix any, l’exposició del concurs podrà exposar-se en altres 

equipaments municipals.   

 

12. Totes les obres premiades seran propietat de l'Ajuntament de Viladecans, el qual les podrà 
utilitzar en publicacions, edicions i altres productes de difusió municipal, amb l’obligació de fer 

constar l’autor i procedència de la fotografia. Aquestes imatges seran conservades en l’Arxiu 

Municipal de Viladecans, qui en garantirà l’accés, preservació i difusió.  

 

13. El Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Viladecans té el reconeixement de la Federació 
Catalana de Fotografia i és puntuable per a l'obtenció de les distincions d'Artista, Excel·lència i 

Mestre que aquesta atorga.  

 

14.  Els autors que presentin obres en aquest concurs, en tindran l’autoria reconeguda i, per tant, 
no hi podrà haver cap reclamació per drets de propietat intel·lectual. L'Agrupació Fotogràfica de 

Viladecans, fora de l’àmbit del Concurs, s'eximeix de responsabilitat en el cas que es produeixi 

qualsevol conflicte per la publicació o exposició de les obres. 

  

15. El fet de presentar-se al concurs implica l'acceptació expressa d'aquestes bases. L'Agrupació 

Fotogràfica de Viladecans està facultada per resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.  

 

Amb el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia, registre 2020-36. L’apartat de tema 

Lliure serà puntuable per a les distincions de EFCF i AFCF-MCFCF.      

 

  

 


