
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Premi 2018 “densitat”, d’Antoni Fernàndez Castro 

 

Enguany el Col·legi organitza el VI concurs de fotografia dirigit als col·legiat/des i personal del Col·legi i del CECAM que hi 
vulguin participar. Enguany incorpora la novetat d’una nova categoria de participants: persones no col·legiades 

 
 

Bases del VI concurs de fotografia 2021 
 

 

Les bases per poder participar son les següents: 
1- Tema. Construcció. Qualsevol imatge relacionada amb el procés de l’edificació i de la construcció. 

2- Participants. S’estableixen dues categories: 

a. Persones col·legiades al CAATiEEGI i personal del CECAM i del Col·legi. 

b. Persones NO col·legiades (persones que no formen part del col·lectiu d’aparelladors i aparelladores del Col.legi de Girona 

ni tampoc formen part del personal de Col·legi o de Cecam) 

3- Número d’obres. Es limita a tres el nombre d’obres a presentar per cada participant. 

4- Formats. Es podran presentar fotografies en blanc i negre, color, o qualsevol altra tècnica reconeguda com a fotogràfica sobre 

paper, d’imatges no modificades, és a dir, fotografia directa del natural. 

A parer del jurat, es podran acceptar còpies tractades digitalment sempre que la imatge i la qualitat d’impressió sigui 
fonamentalment fotogràfica. 
Es presentaran en suport rígid fins a 1 mm de gruix per al posterior emmarcat de les fotografies seleccionades per 
l’exposició, que tindrà lloc a la sala d’actes del Col·legi. La mida de la imatge haurà de ser 30 x 40 cm (mida única). 
Caldrà presentar les fotos en paper i en suport informàtic. 

5- Lliurament. Es poden enviar o lliurar a qualsevol oficina i Seu col·legial. El treball es presentarà en un sobre tancat amb la referència 

“VI Concurs de Fotografia del CAATiEEGI”. El sobre inclourà – a més de la fotografia que es presenta, que haurà d’estar 

identificada amb el títol- un altre sobre tancat, en que constarà el mateix títol de l’obra concursant i a dins figuraran el nom i les 

dades de l’autor de la fotografia. El format digital es farà mitjançant un CD o USB i la resolució de les fotografies haurà de ser de 

300dpi mínim. 

Queden fora de concurs totes aquelles fotografies on consti la identitat de l’autor. 
6- Calendari. La data límit per al lliurament de les fotografies és el dia 19 de novembre de 2021. La decisió del jurat es farà pública el 

dia 3 de desembre al web del Col·legi i en el tauler d’anuncis de cada oficina i Seu col·legial. 

Totes les fotografies admeses a concurs podran ser seleccionades totalment o parcialment per a formar part de l’exposició, que 
inaugurarem el divendres 17 de desembre a les 18,30 h. a la sala d’exposicions de La Punxa. 

7- Premis. 

a. per a la categoria de col·legiats i personal de Col·legi i Cecam: Es concedirà un primer, segon i tercer premi, dotats amb 

600, 300 i 150 €, respectivament, i un màxim de dos accèssits de 100 € cada un. Només es premiarà una obra per autor/a. 

b. Per a la categoria de persones NO col·legiades es concedirà un premi únic de 300 euros. 

8- Jurat. El jurat estarà format pel president i secretària del Col·legi, 2 membres de la Junta de Govern del Col·legi i 1 professional de 

reconegut prestigi en el camp de la fotografia. 

9- Acceptació. La decisió del jurat serà inapel·lable i qualsevol dels premis podrà quedar desert. La participació al concurs implica 

l’acceptació expressa de les bases. La interpretació de qualsevol qüestió relacionada amb les bases correspon, en tot cas, al jurat. 

10- Cessió de drets sobre les fotografies presentades. L’autor de les fotografies presentades presta el seu consentiment al Col·legi 

per tal que siguin exposades a la sala de La Punxa juntament amb les de la resta de participants. La cessió de l’ús de les fotografies 

inclou el dret de reproducció de les mateixes per part del Col·legi sense límits de format ni de temps, sens perjudici que el propietari 

de les fotografies en pugui fer igualment l’ús que en vulgui. Les fotografies presentades han de ser de propietat exclusiva de l’autor 

i aquest no en pot haver cedit a tercers l’ús exclusiu o incompatible amb les presents bases. 


