XIII è Concurs
ARMATS DE MANRESA

Presentació i Lliurament
DIG. Sols en format Digital, arxius en format .JPG, lliurant
les fotos de dues maneres:

ACR Armats de Manresa

1) Per CD, (Compact Disc) o PEN drive: Acompanyat
d’un sobre que indicarà a l’exterior, nom i cognoms, DNI,
número de fotos presentades, deixant clar quines fotos
opten al premi a la col·lecció, C1, C2 i C3, telèfon de
contacte i número de soci de la FCF, si s’hi escau.
Es pot lliurar al local social de l’entitat, ACR Armats
de Manresa:

Amb el suport de FOTO - Art Manresa; Montepio de
Conductors Sant Cristòfol, Manresa Berga; Casino de
Manresa i la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa.
Aquest concurs està reconegut per la FCF (Federació
catalana de Fotografia) amb el núm. 2022/39, i puntua per
a l’obtenció de les distincions d’Artista, Excel·lència i Mestre.
Participants
Tothom qui ho desitgi.
Temari
1. Els Armats de Manresa (AM).
2.       Actes de Setmana Santa de 2022 a Manresa
(Diumenge de Rams, Dijous i Divendres Sant) (ASS).
3. Celebració del 20è aniversari, Trobada d’Armats a
Manresa (3 d’abril 2022), (TAM).
Obres
Format DIG (arxiu digital) fins un màxim de sis
obres per concursant, en qualsevol tècnica fotogràfica.
Únicament en: FORMAT HORITZONTAL (NOVETAT.)
Les 3 obres que l’artista classifiqui ordenadament com C1,
C2 i C3, ja sigui del tema AM, ASS o TAM, formaran
Col·lecció i per tant entre d’altres optaran al premi a la
millor Col·lecció.
Les fotografies s’hauran de realitzar durant la Trobada
d’Armats a Manresa el diumenge 3 d’abril, en motiu
de la celebració del XXè aniversari, i durant la Setmana
Santa a Manresa del 2022, des del Diumenge de
Rams, 10 d’abril, festa del banderer, i fins el Divendres
Sant,15 d’abril de 2022, inclòs.
S’acceptaran a concurs, única i exclusivament
les fotos dels actes comentats dins l’any 2022.

C/ Mestre Blanch 2, Baixos, 08241 Manresa
(Al costat del Teatre Conservatori) tots els dimarts de
8 a 9 del vespre, o contactant al 677 39 32 85
2) Per correu electrònic al responsable d’organització
del concurs, indican en el correu: Nom, DNI, número de
fotos presentades, deixant clar quines fotos opten al
premi a la col·lecció, C1, C2 i C3, telèfon de contacte i
número de soci de la FCF si s’hi escau. Les fotos s’enviaran
en format .JPG (format HORITZONTAL) com a documents
adjunts al correu:
mob1952@gmail.com

Molt

important:

Les fotos concursants no poden pujar-se, aparéixer
ni publicar-se en cap xarxa social fins que el jurat
hagi emès el veredicte corresponent.
Les fotos guanyadores s’hauran de lliurar en format paper,
monocrom o color, segons l’original, muntades sobre suport
de 30 x 40 en fons negre, abans del lliurament del
premi i únicament en format horitzontal.
Jurat
Estarà constituït per dues persones de reconegut prestigi
dins l’art fotogràfic, designat per la Federació Catalana
de Fotografia.
Calendari
Termini d’admissió: lliurament de CD’s i correus
electrònics amb identificatiu fins divendres 14 de maig
de 2022.

Veredicte: divendres 28 de maig de 2022 a les 7 del
vespre al local social dels Armats de Manresa, C/Mestre
Blanch 2, Baixos, 08241 Manresa.
Lliurament de Premis: divendres 3 de juny de
2022, a 2/4 de nou del vespre, lliurament de premis del
XIIIè Concurs de Fotografia Armats de Manresa a la Sala
d’exposicions del Montepio de Conductors San Cristòfol,
Manresa – Berga, Plaça Sant Jordi 1, de Manresa.
Exposició: de l’1 al 15 de juliol de 2022 a la Sala
d’exposicions de la Biblioteca del Casino de Manresa al
Passeig Pere III.
També seran exposades al web dels Armats de Manresa
www.armatsdemanresa.org, al web de la Federació
Catalana de Fotografia www.federaciofotografia.cat,
al web de l’entitat col·laboradora Foto Art Manresa
www.fotoartmanresa.com.
Notes

• Les fotografies es realitzaran durant la Trobada
d’Armats de Manresa, (3/04/2022), el Diumenge de
Rams, Festa del Banderer, (10/04/2022) i tots els actes
de la Setmana Santa fins el Divendres Sant (15/04/2022),
incloent els actes a la Plaça Sant Domènec relatius a la
presentació del Maniple d’Armats al Governador de la
Minorisa Romana. El ball de la Moixiganga i els «Via
Crucis» que es celebrin a la ciutat, la Processó en tot el seu
recorregut i contingut. Les fotos hauran de fer referència als
actes que estan reflectint. Sempre dins de l’any 2022.
• Les fotografies premiades romandran en propietat de
l’entitat organitzadora.
• Els concursants únicament podran obtenir un premi.
• Les fotografies concursants no podran exhibir-se en
cap xarxa social, abans ni durant el veredicte final.
• Les obres que no s’ajustin a les normes seran desqualificades.
• Es tindrà cura de les obres i de la seva conservació,
però l’organització no es farà responsable de qualsevol dany
que pugui ocórrer per causes alienes a la seva voluntat.
• Les obres no premiades seran retornades als seus
autors, retornant el CD’s i els PEN drive-USB, a partir dels 15
dies desprès de la clausura de l’exposició o bé es podran
recollir al local social de la ACR Armats de Manresa.
• Qualsevol imprevist serà resolt per l’organitzador del
concurs d’acord amb el jurat designat.
• El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes
normes.

Així mateix, els premiats tindran les monedes
corresponents a la celebració del XXè aniversari
de l’ACR Armats de Manresa.
El trofeu dels Armats lliurat és obra de l’artista
manresana Lídia Estany (iScriptat).

ACR Armats de Manresa
amb el suport de la Confraria del Natzarè
C/ Mestre Blanch, 2. 08241 Manresa
Tel. 93 875 0995/Mòbil 677 39 32 85
www.armatsdemanresa.org
www.facebook.com/armatsdemanresa
armatsdemanresa@gmail.com
Amb l’assesorament i la col·laboració especial de:

Foto Art Manresa

C/ Sant Bertomeu, 50. 08240 Manresa
Tel. 646 519 524 || www.fotoartmanresa.com
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Hi col·laboren:
i S criptat

Serveis gràfics, serveis editorials
edit@iscriptat.com

Montepio

de

Conductors

Plaça Sant Jordi, 1 – 08240 Manresa
Tel. 93 877 64 64 / Fax 93 877 64 60
www.montepiodeconductors.com

Pintura Decorativa Mollar
Enric Granados 1,3r 2a, 08243 Manresa
Tel. 93 874 22 72 / 679 42 17 61; 619 04 12 68
pinturesmollar@pinturesmollar.com

Restaurant

Aquest concurs
està reconegut per la FCF
amb nº 2022/39

raviolo

C/ Lepant, 13, 08240 Manresa
Tel.. 93 874 0959
raviolo@raviolo.cat

Hi col·labora:

Amb el patrocini de:

se rv eis gràfics

Assessor tècnic:

serveis editorials

disseny: lídia estany per iScriptat

Premis
•Premi Armats de Manresa a la millor col·lecció,
tema AM, ASS o TAM (3 fotos).
Trofeu dels Armats i 150€ (iScriptat)
•Premi Armats de Manresa, a la millor fotografia de
la Setmana Santa de Manresa 2022, tema AM.
Trofeu dels Armats i 100€ (iScriptat)
•Premi Confraria del Natzarè a la millor foto de la
Setmana Santa Manresa 2020, tema ASS.
Trofeu dels Armats i 100€ (ACR Amats
de Manresa).
•Premi Especial Celebració XXè Aniversari, a la
millor foto de la Trobada d’Armats de Manresa 2022.
Trofeu dels Armats i 100€ (ACR Amats
de Manresa).
•Menció Honorífica a la millor fotografia d’un associat
a la ACR Armats de Manresa, tema AM, ASS o TAM.
Dinar o sopar per dues persones
patrocinat pel Restaurant Raviolo de
Manresa; Trofeu dels Armats i Diploma de
commemoració. Ajuntament de Manresa

