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Concurs Fotogràfic  

FESTA DELS REIS D’IGUALADA 2022 
 

Tema.-  
Que faci referència a les activitats de la FESTA DELS REIS D’IGUALADA, que se celebra del 
28 de Desembre de 2021 al 5 de Gener de 2022 a Igualada. Les activitats es publicaran a la 
web de la FESTA DELS REIS d’IGUALADA (www.reisdigualada.cat). 
La Festa dels Reis d’Igualada va començar l’any 1895 i està considerada la primera de 
Catalunya i la segona de l’estat espanyol en antiguitat. Ha obtingut el nomenament de Festa 
Patrimonial d’Interès Nacional per part de la Generalitat de Catalunya i ha presentat 
candidatura per declarar la Festa dels Reis d’Igualada com a Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat per la UNESCO.  
Un dels fets diferencials de la Festa dels Reis d’Igualada és que els patges de SS.MM. els 
Reis d’Orient reparteixen personalment els joguets a les famílies igualadines fent servir 
llargues escales per pujar als balcons de les cases, i l’esperit de la festa és que no faltin 
regals per cap nen i nena d’Igualada. 
 

Esdeveniments per el concurs: 

• Arribada del Patge Faruk, emissari dels Reis d’Orient a Igualada, el dia 28 de 
desembre de 2021  

• Lliurament de les cartes al Patge Faruk, dia 1 de gener de 2022 

• Visita del Patge Faruk als centres residencials per a gent gran i hospital, el 5 de gener 
de 2022 

• Arribada i Cavalcada dels Reis d’Orient a Igualada, dia 5 de gener de 2022 

• Lliurament de paquets a les famílies, i pujada dels patges amb escales als balcons de 
les cases. 

       

 

Premis.- 
• PREMI:  1000€ a la millor col·lecció de tres fotografies i trofeu Comissió Cavalcada dels 

Reis d’Igualada F.P. 

• 1r. PREMI:  500€ i trofeu Ajuntament d’Igualada 

• 2n.PREMl:  400€ i trofeu  

• 3r. PREMI:  300€ i trofeu 

• 4r. PREMI:  200€ i medalla d’or de la Federació Catalana de Fotografia 

• 5r. PREMI:  150€ i medalla de plata de la Federació Catalana de Fotografia 

• 6è PREMI:  100€ I medalla de bronze de la Federació Catalana de fotografia 
 

Cada participant només podrà  obtenir un premi. 

http://www.reisdigualada.cat/
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Calendari.- 
Termini d'admissió de les obres: 
27 de Gener de 2022, a les 24 hores 
 

Veredicte: 
30 de Gener de 2022, a les 10 h. El jurat es reunirà al local de l’A.F.I., a 
l'Av. Barcelona, 105, edifici IG-NOVA, d’Igualada. 
 

Exposició:  
del 6 de febrer al 20 de febrer de 2022 al Portal del Llevador, c/ Concepció, 13  Igualada 
 

Inauguració de l'exposició:  
6 de Febrer, a les 12 h.  
 

Lliurament de premis:  
6 de Febrer, a les 12 h, durant l’acte d’inauguració de l’exposició. 

 

Participants.- 
Tothom qui ho desitgi. 
La participació és gratuïta. 
L’accés als esdeveniments és públic i d’accés als fotògrafs sempre que no interfereixin en la 
preparació del actes de la festa. 
 

Modalitat.- 
Fotografies digitals amb blanc i negre, i colors, de la Festa dels Reis d’Igualada 2022. 
No s’admetran fotografies que mostrin la data ni qualsevol tipus d’inscripció sobreposada. 
No es permesa la manipulació, alteració digital de les imatges, ni el muntatge fotogràfic: 
únicament s’acceptaran ajustos bàsics que afectin la lluminositat, el contrast, la saturació de 
color, nitidesa o equilibri de blancs. 
Es permet HDR i panoràmiques. 
 

Obres.- 
Cada autor podrà presentar un màxim de 3 fotografies, exclusivament en format digital. 
Totes les imatges han de tenir un títol. Frases como “sense títol”, no seran acceptades, ni 
tampoc els noms d’arxius fotogràfics. 
 

Mides i presentació de les obres.- 
Les imatges es presentaran exclusivament en format digital. 
Les fotografies hauran d’estar en format JPEG, amb una resolució de 300 dpi.  

El costat més llarg, a un màxim de 1920 píxels i el més curt, a un màxim de 1280 píxels.  

Si la fotografia és quadrada, un màxim de 1280 píxels a cada costat.  

L’arxiu de cada fotografia ha de tenir entre 1,5-2 MB.  

En el cas que la mida sigui més gran, aquest serà reduït automàticament per ajustar als 

paràmetres establerts i l’organització no es farà responsables pels resultats finals d’aquesta 

reducció. 
La imatge no portarà cap símbol que identifiqui l'autor. 
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Inscripció i tramesa.- 
La participació és exclusivament en format digital i la inscripció es realitzarà a través de 

l’adreça: afi-igualada.fotogenius.es/acceder. A l’esmentada web s’haurà d’omplir el 

formulari d’inscripció seguint les instruccions i pujar les fotografies. 

Jurat.- 
El jurat estarà format per 3 persones d'acreditat criteri fotogràfic: 1 membre de la Comissió 
Cavalcada dels Reis d’Igualada F.P.; 1 membre de l’Agrupació Fotografica d’Igualada i 1 
membre de la Federació Catalana de Fotografia. 
El jurat es reunirà a l'Agrupació Fotogràfica d’lgualada, Avd. Barcelona 105 local D8 edifici IG-
NOVA Tecnoespai  d’Igualada.  
El concurs serà conduït d'acord amb les normatives de la Federació Catalana de Fotografia -
F.C.F.- 
La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 

Varis.- 
Les obres premiades quedaran en propietat de Comissió Cavalcada dels Reis 
d’Igualada.F.P, el qual es reserva el dret de publicar-les, fent-hi constar el nom de l'autor. 
Una selecció de les obres premiades i participants seran exposades al públic. 
Aquest certamen és reconegut  per la  Federació Catalana de  Fotografia -FCF- amb el 

número 2022/12 - i puntua per a l’obtenció de les distincions d'AFCF, EFCF i MFCF. 

El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.  
Qualsevol problema no establert en les bases que pugui sorgir, serà resolt per la comissió 
organitzadora. 
Els autors són responsables exclusius de tots els drets d'imatge i de propietat que puguin 

generar les seves obres 

Donat el caràcter documental d’aquest concurs el jurat valorarà prioritàriament aquest aspecte 

per sobre de qualsevol altre. 

No s’admet cap interferència en els transcurs dels actes. 

No seran acceptades fotografies que reflecteixin algun aspecte que no puguin ser divulgat de 

les interioritats de la preparació dels esdeveniments. 

Les fotografies que no hagin obtingut premi I es volen tenir en l’arxiu històric a la Comissió de 
la Cavalcada de Reis. S’haurà de demanar permís al seu autor per escrit. 
L’organització de la Festa dels Reis d’Igualada no es fa responsable de qualsevol accident 
que puguin patir els concursants. 
L’organització de la Festa de Reis d’Igualada 2022 no es fa responsable de qualsevol accident 
que puguin patir els participants al concurs de fotografia. 
 

Ho organitzen:    
COMISSIÓ CAVALCADA DELS REIS D’IGUALADA. F.P 
AJUNTAMENT D’IGUALADA 
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA 
FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 


