
BASES 

58è Concurs de Fotografia 
Trofeu Rosa d'Or 
Tema “La rosa ” 
Sant Feliu de Llobregat 
 
 
 
Tema: 
La rosa, en tots els seus diversos aspectes. Color. 
 
Qui pot participar-hi: 
Tothom qui ho desitgi. 
En l’apartat local, els autors residents a Sant Feliu de Llobregat i els socis de 
l’agrupació fotogràfica organitzadora. 
 
Nombre d’obres: 
Màxim de tres per autor no presentades en anteriors edicions d’aquest concurs. 
 
Tècnica: 
Totalment lliure. 
 
Format: 
Les fotografies s’han de presentar en format digital. L’arxiu de les fotografies ha de ser 
JPG, amb una mida de 1920 pixels en el costat més llarg i amb una resolució de 300 
punts per polzada. El perfil de color ha de ser sRGB. 
 
Jurat: 
Estarà format per tres persones d’acreditats coneixements fotogràfics, reconegudes per 
la Federació Catalana de Fotografia. Les seves decisions seran inapel·lables. 
 
Trameses: 
Les fotografies s’han de presentar per Internet a la pàgina web www.creacio90.cat 
seguint les instruccions del programa informàtic.  
 
Notes: 
Les fotografies presentades al concurs seran visibles a la pàgina web 
www.creacio90.cat un cop emès el veredicte per part del jurat. Les obres premiades 
passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Cada autor només 
podrà optar a un sol premi. El fet de participar en aquest concurs implica la total 
acceptació d’aquestes bases. 
 
Reproducció de les obres :  
Tots els autors premiats autoritzen la reproducció de les seves obres per a usos no 
comercials, esmentant sempre el nom de l’autor. Els participants es responsabilitzaran 
totalment dels drets de tercers i de qualsevol reclamació per drets d’imatge. 
ALENDARI 



 
Termini d’admissió: 
Del 5 de març al 19 d’abril de 2018. 
 
Veredicte públic: 
Tindrà lloc el dissabte 21 d’abril de 2018, a les 19 h, al Palau Falguera (c/ Falguera, 2-
6) de Sant Feliu de Llobregat. 
 
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 durant l’Exposició Nacional de 
Roses. S’exposaran al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat, els dies 11, 12 i 13 
de maig de 2018 (Festes de Primavera i Exposició Nacional de Roses). Després de 
l’exposició les còpies impreses es destruiran. 
 
Lliurament de premis: 
El dissabte 12 de maig de 2018, a les 13 h, a la sala de plens de l’Ajuntament. 
 
Premis: 
Premi d’honor a la millor col·lecció de 3 fotografies: 300 € i trofeu exclusiu Rosa d’Or 
Primer premi: 250 € i trofeu Rosa d’Argent 
Segon premi: 200 € i trofeu Rosa d’Argent 
Tercer premi: 150 € i trofeu Rosa d’Argent 
Quart premi: trofeu 
Cinquè premi: trofeu 
 
Premis locals: 
Primer premi: 130 € i trofeu Rosa d’Argent 
Segon premi: 100 € i trofeu Rosa d’Argent 
Tercer premi: 75 € i trofeu Rosa d’Argent 
 
Nota sobre els premis: 
La quantitat en metàl·lic dels premis relacionada en aquestes bases és l’import net a 
percebre per la persona premiada, un cop realitzades les retencions fiscals legalment 
establertes en el moment del pagament dels premis. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Premi reconegut per la Federació Catalana de Fotogr afia, amb el número: 2018-28 
 
Aquest saló és puntuable per a l'obtenció de les distincions AFCF, MFCF i EFCF. 
 
Informació: 
www.santfeliu.cat/festesdeprimavera 
Tel. 936 858 000 
 
Organització: 
Agrupació Fotogràfica Creació 90 
 

 
 
 
Amb la col·laboració de: 

                


