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 BASES DEL 41è CONCURS FOTOGRÀFIC 
“Recordant els Tres Tombs d’Igualada 2021” 

 
 
TEMA 
Donat que enguany els actes prevists no permeten la participació normal de la 
ciutadania i són simbòlics, el concurs es realitzarà amb les fotografies dels Tres 
Tombs d’Igualada, i els principals actes de les festes gremials dels últims 50 anys. 
 
 
PARTICIPACIÓ 
Tothom qui ho desitgi. 
La participació és gratuïta.  
 
 
OBRES  
Màxim de 5 per autor; no premiades en edicions anteriors del Concurs Típics Tres 
Tombs d’Igualada. 
Les fotografies poden ser originalment digitals o no, i han d’estar realitzades per la 
persona que les presenti. L’organització, en cas de dubte i si ho considera oportú, 
podrà reclamar-ne les proves que estimi adients. 
Les imatges es presentaran en format digital jpg, 1024x768. Resolució de 300dpi i 
màxim 1 MB. 
Es permet el retoc bàsic, però en cap cas s'acceptarà la manipulació i l'alteració de 
la realitat.  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES  
Els arxius s’identificaran seguint el següent patró: quatre darrers números del DNI _ 
número fotografia. 

Exemple: el participant amb el DNI acabat en “2345” haurà d’escriure com a 
nom de fitxers:  
2345_1  2345_2 2345_3 2345_4 2345_5 

 
 
INSCRIPCIÓ i TRAMESA  
Caldrà inscriure les fotografies telemàticament omplint el FORMULARI 
D’INSCRIPCIÓ 

https://forms.gle/sdawRLjRrP9MnUXB7 
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Les fotografies s’hauran de trametre a l’adreça electrònica: 
AFIgualadaCONCURSOS@gmail.com 

 
Caldrà posar en el tema del correu: “TRES TOMBS 2021”; i en el cos: el nom i 
cognoms i l’identificador (4 darreres xifres del DNI). 
 
 
TERMINI D’ADMISSIÓ 
Abans de les 24h del dia 20 de març 2021. 
 
 
VEREDICTE 
El jurat es reunirà a l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i emetrà el veredicte el dia 
27 de març, a les 5 de la tarda. El jurat estarà format per persones d’acreditat criteri 
fotogràfic. 
En el cas que les mesures no permetin l’assistència de públic es retransmetrà a 
través del Facebook de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. 
 
 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS  
Al Museu de la Pell d’Igualada, el dia 30 d’abril a les 19 hores. 
 
 
EXPOSICIÓ 
L’exposició es podrà visitar del 30 d’abril al 6 de juny, en els horaris d’obertura del  
Museu de la Pell d’Igualada. 
 
En motiu del 90è aniversari de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada es podrà visitar 
també l’exposició: 40 anys fotografiant Tres Tombs -selecció de fotografies 
premiades en les diferents edicions del Concurs Fotogràfic sota el lema “Típics 
Tres Tombs”-. 
 
PREMIS 
 
PRIMER - 120€ i trofeu ANTIC GREMI DE TRAGINERS D’IGUALADA  
 
SEGON - 90€ i trofeu CAMINS I ASSOCIATS, S.A., Corredoria d’Assegurances  
 
TERCER - 60€ TALLER ELECTRO-MECÀNIC PUJOL  
 
QUART - Trofeu GERARD JARDINS  
 
CINQUÈ - Trofeu INSTAL·LACIONS LITRE Y AMPER, SL.  
 
Cada autor només podrà obtenir un sol premi.  
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NOTES  
 
- Les fotografies que resultin premiades quedaran en propietat de l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada, el qual es reserva el dret de publicar qualsevol de les 
fotografies que hagin obtingut premi, fent esment de l’autor de les mateixes.  
 
- Donat el caràcter documental d’aquest concurs, el jurat valorarà prioritàriament 
aquest aspecte per sobre de qualsevol altre.  
 
-Qualsevol canvi respecte al calendari previst es comunicarà pels canals habituals 
de premsa i per les xarxes socials. 

 
 
 


