
 
22è. Ral·li Fotogràfic de “La Corrida” 
 
La Festa de La Corrida de Puig-reig,  
serà o molt possiblement no serà, el 17 de Gener de  2021 
 
Aquesta edició per SEGURETAT I RESPONSABILITAT i so bretot per 
l’incertesa de la cel·lebració de la Festa de La Co rrida 
    (EL CONCURS NO SERÂ PRESENCIAL) 
 
TEMES 
 “Tres tombs i variants de Catalunya com poden ser La Corrida o Els Traginers... “  
Fotografies representatives de la Festa. 
(no han de ser d’aquest any, ni cal que siguin de La Corrida, hi ha moltes festes a l’entorn dels tres 
tombs de les que podeu enviar-nos fotografies, segur que en teniu)” 
 

OBRES I FORMAT :  
3 fotografies per autor: Cal indicar la població on es van fer i si pot ser l’any. 
Les imatges seran en format digital: Titol1.jpg, Titol2.jpg, Titol3.jpg  
El costat llarg farà 3000 píxels l’altra entre 1500 i 3000 píxels  
Es permet el retoc bàsic (no muntatges), però en cap cas s'acceptarà la manipulació i l'alteració de la 
realitat. 
 
ENVIAMENT FOTOS, 1 AL 23 FEBRER DE 2021 
les fotografies s’enviaran per wetransfer a ralli.lacorrida@gmail.com 
A l’enviament cal fer constar, nom, cognoms, adreça, telèfon i numero FCF si es el cas. 
Límit hora d’enviament fins a mitja nit del 23 de Febrer 2021.  
 
VEREDICTE 
(Si es pot fer presencial, serà 13 de març de 2021 a les 10 h.  
a l’estudi de CquiEFoto. Edifici Ajuntament 3ª Planta 
El jurat estarà format per tres persones, reconegudes per la FCF 
 
EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS 
El 1 de abril a les 11 del mig dia es farà l’entrega de premis. a la Biblioteca Guillem de 
Berguedà - Avinguda 1 d’Octubre, coincidint amb la inauguració de l’exposició de les obres 
premiades i finalistes i la projecció de totes les obres presentades.  
L’Exposició tindrà una durada mínima de 15 dies. 
 
Les fotografies premiades seran ampliades a 18x24 cm, les finalistes a 10x15, i passaran a l’arxiu 
fotogràfic de CquiEFoto. 
D’aquestes sen podran escollir per posar als programes de la Festa de La Corrida, promoció del ral·li i la 
fotografia en general, sempre fent constar el nom de l’autor. 
Cada concursant només podrà aspirar a un premi. 
L’Organització es reserva el dret de modificar aquest programa en cas de força major. 
 
PREMIS CATEGORIA UNICA (Tots els participants) 
Millor Col·lecció,  Medalla daurada FCF 
Primer premi: Medalla daurada FCF  
Segon premi: Medalla platejada FCF 
Tercer premi: Medalla bronzejada FCF 
del 4t al 10e. Diploma 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Aquest concurs puntua per a obtenir les distincions AFCF, EFCF i MFCF amb el nº 2021/xx 
 



INFORMACIÓ 
Telèfon 938380535 - Mobil 666742798 i a: cquiefoto@gmail.com 

 


