
 

PARTICIPANTS 

Tothom que ho desitgi. 

TEMA 
XXIV Concurs de Fotografia d’Esparreguera 

Tema  “Paisatge fluvial” 

Segons diccionari  IEC  “Paisatge - Aspecte, vista, d’un paratge 
natural  / Fluvial - Dels rius”. 

11è. Trofeu Àngel Milán 

Tema “Parcs infantils d’Esparreguera”  

TÈCNIQUES 
En el Concurs de Fotografia d’Esparreguera s’accepta qualsevol  
tècnica fotogràfica i, en el Trofeu Àngel Milán, no s’accepten 
fotomuntatges. 

PRESENTACIÓ 
Un màxim de 3 obres per autor del tema “Paisatge fluvial” i 3 
pel tema “Parcs infantils d’Esparreguera” que no hagin estat 
presentades en anteriors edicions d’aquest concurs. Les 
fotografies s’han de lliurar separadament per cada tema i en 
format digital. Les imatges han d’estar en format JPG, màxim 
2.400 píxels en el costat més llarg i amb una resolució de 300 
ppp.  

 IDENTIFICACIÓ 
Les fotografies hauran d’anar etiquetades amb el títol i ordre 
de visualització. En el mateix correu s’hi haurà de fer constar: 
nom i cognoms de l’autor, adreça completa, adreça electrònica 
i telèfon, i si s’escau, el número de soci de la FCF. 

TRAMESES 
Enviar exclusivament per correu electrònic a:  
afesparreguera.concurs@gmail.com. L’últim dia d’admissió de 
les obres serà el diumenge 20 de maig de 2018. 

DRETS D’INSCRIPCIÓ 
No n’hi ha. 

PREMIS 
Premi especial Àngel Milán 50 € i trofeu 

1r. Premi 150 €  trofeu i diploma 

2n. Premi 100 €  trofeu i diploma 

3r.  Premi 50 € trofeu i diploma 

del 4t. al 10è Premi diploma 

1r. Premi local trofeu i diploma 

2n. Premi local trofeu i diploma 

3r. Premi local trofeu i diploma 

VEREDICTE 
Anirà a càrrec d’un jurat de tres membres reconegut per la 
Federació Catalana de Fotografia. 

CALENDARI 

Resolució pública 
Dissabte 9 de juny de 2018, a les 11 del matí, a la seu de l’AFE, 
al carrer de l’Hospital, 39, 1r. 1a., 08292 Esparreguera. L’acte és 
obert a tothom. 

Lliurament de premis 
Diumenge 8 de juliol de 2018, a les 7 de la tarda, a la Sala 
d’Exposicions Municipal, carrer dels Arbres, 38, d’Esparreguera. 
L’acte és obert a tothom. 

Exposició de les obres 
Els dies 7, 8, 9, 14 i 15 de juliol de 2018 a la Sala d’Exposicions 
Municipal, carrer. dels Arbres, 38, d’Esparreguera. 

NOTES 

- Tots els premis, excepte els locals, son puntuables 
per a l’obtenció de les distincions AFCF i MFCF que 
atorga la Federació Catalana de Fotografia amb el 
número 2018/38 

- Cada autor no podrà rebre més d’un premi per tema. 
- Les obres premiades passaran a formar part del fons 

fotogràfic de l’Agrupació Fotogràfica d’Esparreguera, 
que es reserva el dret de publicar-les, reproduir-les i 
difondre-les sense afany de lucre, sempre fent 
constar el nom de l’autor. 

- Els participants es responsabilitzaran totalment que 
no hi hagi drets de tercers a les obres presentades , i 
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, a les quals els 
participants puguin estar adscrits. 

- 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 

mailto:afesparreguera.concurs@gmail.com

