
3er CERTAME� FOTOGRÀFIC - À�GEL PRAT PUJOL 
 
Concurs obert a tothom 
 
TEMA:  En cromia de blanc i negre 
Les Colònies Tèxtils del Berguedà.1. 2016: L’Ametlla de Merola, Cal Riera i Cal Vidal. 
(Enguany encetem un cicle temàtic per aquest certamen dedicat a les Colònies Industrials del Berguedà, ja que en una d’elles, Cal Vidal, 
va néixer Àngel Prat. Totes les colònies del Berguedà van ser fotografiades per ell en moltes ocasions.  
La temàtica agruparà tres Colònies Tèxtils per certamen  amb  l’objectiu de promocionar aquest patrimoni durant un seguit d’anys, 
relacionant aquestes fotografies amb les que va realitzar Àngel Prat). 

Premi Especial Sagàs (a una fotografia feta dins el terme municipal de Sagàs)  
 
Un màxim de 4 fotografies per autor (entre les fetes a les colònies i/o al municipi de Sagàs) 
 
ADMISSIÓ: fins el 15 d’octubre de 2017.  
 
Dimensions: 3000 píxels el costat més llarg, l’altre costat entre 3000 i 1500 píxels. 
Presentació dels arxius en el següent format ( A-Titol.jpg B-Tìtol.jpg, C-Titol.jpg i D-Titol.jpg 
 
Enviar exclusivament per correu electrònic, indicant Nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon,  
i si s’escau Numero de soci de la Federació Catalana de Fotografia a: cf.angelpratpujol@gmail.com  
(El correu es tancarà a les 12 de la nit)  
 
És necessari indicar el lloc on han estat realitzades cada una de les fotografies.  
 
VEREDICTE: Es farà el dissabte dia 28 d’octubre de 2017, a partir de les 10h. del matí al local social de 
CquiEFoto, a les Galeries Cal Tí de Puig-reig.  
 
El jurat serà format per 3 persones vinculades al mon de la fotografia, una assignada per l’organització i dues 
per la FCF.  
 
Les Fotografies premiades es positivaran per ser exposades a la seu de Logos Berguedà, o en altres llocs que ho 
puguin sol·licitar.  
 
La projecció de fotografies participants, exposició fotografies premiades i repartiment de premis serà  
el dia 19 de novembre de 2017 a les 12 h. a Logos Berguedà.  
 
PREMIS: Tots els concursants aspiren a un sol premi:  
 
1r Premi: Visita guiada a la Colònia de l’Ametlla de Merola + Dinar Temàtic a LOGOS BERGUEDÀ per a 4 persones. 
 
2n Premi: Visita guiada a la Colònia de l’Ametlla de Merola + Dinar Temàtic a LOGOS BERGUEDÀ per a 2 persones. 
 
3r Premi: Visita guiada a la Colònia de l’Ametlla de Merola + Dinar a LOGOS BERGUEDÀ per a 2 persones. 
   
4t a 10é Premis: Diploma  
 
Premi Especial Sagàs: Medalla FCF + Lot de Productes de Sagàs + Visita guiada a la Colònia de l’Ametlla de Merola + Dinar 
Temàtic a LOGOS BERGUEDÀ per a 2 persones 
 

Nota: Els Dinars Temàtics seran a escollir entre els programats 
 
CONTACTE: cquiefoto@hotmail.com Tel. 666742798  
 
L’Organització resoldrà qualsevol imprevist.  
 
L’Organització podrà reproduir les fotografies premiades en qualsevol mitjà, per promocionar noves edicions 
del concurs i de la fotografia en general, sempre fent constar el nom de l’autor. (Una copia de les fotografies 
premiades es dipositaran a l’arxiu de CquiEFoto i l’altre a l’arxiu de Logos Berguedà) 
La participació implica l’acceptació de les presents bases.Aquest concurs puntua per a obtenir les distincions de 
la FCF amb el nº 2017/76 
 
(si els concursants volen accedir a algun espai interior dels equipaments de les Colònies, com ara el teatre, el museu o les 
fàbriques, poden posar-se en contacte amb LOGOS BERGUEDÀ i els ho facilitarem) 


