
BASES 

Participants: 
Tothom qui ho desitgi. 

 

Tema: 
ENRAMADES 2022 

- Carrers i balcons enramats de la Vila de Sallent 

No s’admetrà cap tipus de muntatge. 
 

Obres: 
Màxim tres obres per autor. 

 

Modalitat: 
Digital 

 

Format dels arxius: 
 Les obres es presentaran en jpg. MIDES: 1920 píxels de base si el 

format de la imatge és horitzontal; 1080 píxels d’alçada si el format de la 

imatges és vertical i resolució de 300 ppp. El perfil de color ha de ser sRGB. 

Màxim 2 MB  

 

Enviaments:  
Mitjançant el correu:  fotoclubsallent1954@gmail.com 

 

Identificació: 
Nom, Cognoms, població, telèfon, email i Societat Fotogràfica i si 

pertany a alguna, i si escau, el número de soci / a de la FCF. 
 

Exposició:  

Les fotografies premiades i una selecció de les presentades 

s’imprimiran en paper fotogràfic i s’emmarcaran, per tal de fer-ne una 

exposició per la Festa Major de Sallent. 
 

Lliurament de guardons: 
El dissabte dia 10 de setembre a les 12:00 h. durant la inauguració de la 

exposició al Centre de Cultura Joan Puig i Elias  (Antiga Biblioteca)  

 

NOTES: 
* Cap concursant podrà optar a mes d’un premi. El concursant social 

que obtingui premi Nacional, no podrà obtenir premi social. 

- El concurs amb el nº     es puntuable per obtenir distincions de la 

Federació Catalana de fotografia 

- Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets 

de tercers en les obres presentades, i també de que no es puguin fer 

reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de les 

reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de la propietat 

intel·lectual on els participants puguin estar adscrits. 

- Els autors cedeixen els drets a l’organització del concurs, per la 

publicació i difusió de les imatges premiades i finalistes, i per a ús promocional 

del concurs, l’exposició i el concurs en properes edicions. Els guanyadors i 

finalistes accepten la reproducció gratuïta de les seves imatges. 

- La participació en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra 

d'aquestes bases. 

 
 

PREMIS: 
 

Nacional: Social: 
 

1er.:   100 €  Copa 1er.:   50 €  

2on.:    75 €   Copa 2on.:  25 € 

3er.:     50 €   Copa 3er.:   25 €  
 

CALENDARI: 
 

Termini d’admissió:    
El dia 30 de Juliol 

 

Veredicte:  
Serà públic el dia 6 d’agost a les 11:00 h al local social del Foto-Club, 

Centre de Cultura Joan Puig i Elias (Antiga Biblioteca).  

El Jurat el formaran tres membres de la, Federació Catalana de 

Fotografia. 

mailto:fotoclubsallent1954@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ORGANITZA:   

  

 

 

 

       

      

      Col·labora: 
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45è  

CONCURS NACIONAL DE 

FOTOGRAFIA 

  

“ENRAMADES 2022” 

 

 

                  

  

 

 

 

 

3er. Premi Nacional 2019 
Laia Garrido 

 

Del 16 al 20 de Juny del 2022 


