
                       
                                                               

 

 

 

 
Cornellà de Llobregat 

Federació Catalana de Fotografia I-logic Imatge 

 

 
22è CONCURS DE FOTOGRAFIA MEMORIAL “BERNARDÍ FORNALS” 

23 d’abril de 2017, Parc Can Mercader, Cornellà de Llobregat 
 

 

B A S E S 
 

TEMA.- 
Fotografies on quedin reflectits, clarament, els actes que es desenvoluparan al Parc de Can 
Mercader de Cornellà de Llobregat el dia 23 d’abril de 2017, des de les 11 del matí fins a les 9 

del vespre, amb motiu de la celebració de la  XXVa edició  de la JORDIADA. 
 

 
PREMIS.- 
Cada concursant només podrà optar a un dels premis que tot seguit es relacionen, els quals 

s’atorgaran en l’ordre següent: 
 

PREMI “BERNARDÍ FORNALS” 
A la millor fotografia retrat – reportatge.       
             Trofeu exclusiu personalitzat, obra del ceramista Jordi Serra,  i 300 € 

 
PREMI D’HONOR 

Al conjunt de tres fotografies, corresponents a tres activitats diferents de la festa de la XXV 
Jordiada.                         Trofeu personalitzat i 300 €  
 

PREMI BLANC I NEGRE 
A la millor fotografia en blanc i negre, o virada.        

Trofeu “Fotografia i-lògic”, personalitzat, i 200 € 
PREMI  “CREU ROJA” 
A la millor fotografia que reflecteixi l’acció solidària de les persones (encara que no aparegui 

el logo de Creu Roja). 
                                                          Trofeu “Creu Roja”, personalitzat, i 200 € 
PRIMER PREMI 

A la millor fotografia individual.                   Trofeu personalitzat  i 200 € 
 

SEGON PREMI 
Fotografia individual.                                                   Trofeu personalitzat  i 180 € 
 

TERCER PREMI 
Fotografia individual.                                                      Trofeu personalitzat i 150 € 
 
PREMI LOCAL 
A la millor fotografia presentada per un concursant resident a Cornellà de Llobregat 

Trofeu personalitzat i 140 € 
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PREMI JUVENIL 
A la millor fotografia presentada per un concursant d’edat entre 15 i 18 anys complerts. 

Trofeu personalitzat, lot de llibres i 100 € 

 
PREMI INFANTIL 

A la millor fotografia presentada per un concursant menor de 15 anys. 
Trofeu personalitzat, lot de llibres i 100 € 

 

OPCIÓ A CADASCUN DEL PREMIS.-     

Els concursants indicaran convenientment quines fotografies de cada col·lecció optaran al 

premi retrat – reportatge i quines tres al premi d’honor. En cas contrari, serà el Jurat 
Qualificador qui ho decideixi. 
 

Pel que fa al premi Creu Roja, una Comissió de Selecció designada per l’esmentada entitat farà 
la proposta al Jurat Qualificador de les obres que reuneixin les condicions exigides. 

  

DISTINCIONS FCF.- 
Aquest concurs és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia amb el número de 

registre 2017/39 i és puntuable per a l’obtenció de les distincions d’Artista, Excel·lència i 
Mestre. 
 

PARTICIPANTS.- 
Tothom que ho desitgi, a excepció dels membres del Jurat Qualificador i llurs familiars. 

 
TÈCNICA FOTOGRÀFICA.- 
Les fotografies podran ser en blanc i negre, virades o color. 
 

FORMAT.- 
Imatge lliure de mides, muntada sobre cartró rígid de mides 30x40 cm, preferentment de color 
blanc o negre. 

 

NOMBRE D’OBRES.- 
Cada concursant podrà presentar un màxim de sis fotografies. 

   
DADES PERSONALS.- 
Es farà constar al dors de cada fotografia el títol particular de l’obra i nom, cognoms, adreça 

complerta, telèfon i correu electrònic de l’autor o autora i, si escau, el número de soci de la 
FCF.  En el cas d’optar als premis local / juvenil / infantil també s’hi farà constar. 

 

TRAMESA DE LES  OBRES.- 
Les obres s’hauran de fer arribar a la Creu Roja, carrer de Rubió i Ors, 104, de Cornellà de 

Llobregat - 08940, telèfon 93 474 14 12, pel mitjà que hom cregui més adient. 

Recepció d’obres: de dilluns a divendres. 

                           Matins de 10:00 a 13:00, i tardes de 17:00 a 20:00. 
Per a possibles excepcions truqueu al telèfon 93 377 02 52 (Pura Fornals) 
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TERMINI D’ADMISSIÓ.- 
Fins el dia 26 de maig del 2017, a les set del vespre. 

 

JURAT QUALIFICADOR.- 
Estarà format per tres membres designats per la Federació Catalana de Fotografia. 

 

VEREDICTE PÚBLIC.- 
Dia 27 de maig, a les sis de la tarda, a la sala d’actes de la Creu Roja de Cornellà de Llobregat, 
carrer de Rubió i Ors, 104. 
 

EXPOSICIÓ DE LES OBRES.- 
Del 3 de juny al 10 de juny, s’exposarà una selecció de les obres presentades de tots els 
autors, al local de la Societat Coral La Unió (masia a la part alta del Parc de Can Tirel, a uns 

10 minuts caminant des de la plaça de l’Estació (RENFE, L5, Trambaix) pel carrer d’Ernest 
Lluch o per l’Avinguda de Can Corts).  

Horari de visita: laborables de 18 a 20h i caps de setmana de 11 a 13h.  
 

LLIURAMENT DELS TROFEUS I PREMIS.- 
Dia 3 de juny de 2017, a les 12 del migdia, a la sala on estaran exposades les obres. 
 

RETORN DE LES OBRES.- 
Les obres no premiades es retornaran abans dels quaranta-cinc dies següents a la data de 
lliurament dels premis, seguint el mateix procediment emprat a l’hora de fer-ne el lliurament. 

Les que s’hagin deixat en mà al local de Creu Roja, es podran recollir allà mateix, passats 20 
dies des del repartiment de premis. 

 

NOTES D’INTERÈS .- 
 El veredicte emès pel Jurat Qualificador serà inapel·lable. 

 Les obres premiades quedaran en propietat de la COMISSIÓ JORDIADA, que es 

reserva el dret d’exposar-les, publicar-les o reproduir-les, indicant el nom de l’autor 
en cada cas. 

 Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del 

copyrigth  de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i d’imatge. 

 Participar en aquest certamen suposa la total acceptació de les presents bases. 
Qualsevol eventualitat que no hi sigui prevista serà resolta per la COMISSIÓ 

JORDIADA. 
 
 

 
 
 

Cornellà de Llobregat, març 2017 
 


