
 

 

 

 

Participants Tothom que ho desitgi  

XXIII Concurs de Fotografia d’Esparreguera 

Tema Lliure 

10è Trofeu Àngel Milán  

Tema Esparreguera 

Presentació 

Un màxim de 3 obres per autor del tema lliure i 2 pel 

tema Esparreguera. Les fotografies han de ser en 

format digital i separadament per a cada tema. 

L’arxiu ha de ser JPG i amb una mida de 1920 píxels 

en el costat més llarg, amb una resolució de 300 

punts per polzada, i el perfil del color sRGB. Els arxius 

s’han de presentar en el següent format: 1-títol.jpg / 

2-títol.jpg / 3-títol.jpg / 1 Àngel-títol.jpg. / 2 Àngel-

títol.jpg 

Tècniques 

Qualsevol tècnica fotogràfica 

Lliurament i Identificació 

Enviar exclusivament per correu electrònic a: 

afesparreguera.concurs@gmail.com, indicant nom, 

cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon. Si està 

federat/da hi constarà el núm. de soci de la Federació 

Catalana de Fotografia i l’agrupació a la qual pertany.  

L’últim dia d’admissió de les obres serà el 25 de juny 

del 2017.  

Drets d’inscripció 

No n’hi ha. 

PREMIS 

1r.  150 €, trofeu i diploma 

2n. 100 €, trofeu i diploma 

3r.    50 €, trofeu i diploma 

del 4t. al 10è. – diploma 

 

 

 

Apartat Social 

1r.  Premi local: trofeu i diploma 

2n. Premi local: trofeu i diploma 

3r.  Premi local: trofeu i diploma 

Premi Àngel Milán 

50 € i trofeu 

CALENDARI 

Resolució pública 

El  jurat serà reconegut  per la Federació Catalana de 

Fotografia.  El veredicte es durà a terme el diumenge 

2 de juliol de 2017, a les 11 del matí, a la seu de l’AFE,  

carrer de l’Hospital, 39, 1r. 1a. 08292 Esparreguera.  

Lliurament de premis 

El diumenge 9 de juliol de 2017, a les 7 de la tarda, a 

la seu de l’AFE. L’acte és obert a tothom. 

NOTES 

Tots els premis, excepte els locals, són puntuables 

per a l’obtenció de les distincions AFCF i MFCF que 

atorga la Federació Catalana de Fotografia amb el 

número 2017/46 

Cada autor no podrà rebre més d’un premi per tema. 

Les fotografies premiades  quedaran en propietat de 

l’AFE. 

Es reserva el dret d’admissió. 

La participació en aquest concurs comporta la total 

acceptació d’aquestes bases. 

Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà 

resolt per l’entitat organitzadora. 

Col·laboren: 

 


