
 

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Forestals de Catalunya (CETAFC) convoca 
un nou concurs de fotografia de temes 
agroalimentaris, forestals, ramaders, 
mediambientals....  
 
El CETAFC podrà disposar de les imatges 
cedides tant pel que fa  a la seva exposició 
a  les instal·lacions del Col·legi, com per al 
seu ús en les  diverses aplicacions que es 
creguin oportunes, i que pot comportar la 
seva publicació i difusió. 
 
La imatge guanyadora del concurs serà la 
que il·lustrarà el calendari de sobretaula 
de l’any 2021. 

BASES DEL CONCURS 
 

 QUAN 
 
Les fotografies seran admeses fins el dia 8 
de novembre de 2020. 
 

 QUI 
 

El concurs està adreçat únicament a 
col·legiats i adherits, de qualsevol 
demarcació. No s’admetran treballs els 
quals el seu autor no compleixi aquesta 
condició. 

 

 COM 
 

Cada participant , podrà presentar fins un 
màxim de 3 fotografies i han de ser 
inèdites. Totes les fotografies tindran que 
portar un títol i anar acompanyades de les 
dades dels candidats de la butlleta de 
participació. 
 

 IMATGE 
 

La tècnica serà lliure, blanc i negre, color 
o mixta, en format paper de qualsevol 
qualitat o en format digital. No s’admeten 
diapositives. 
 

Les mides de la fotografia, si és en format 
paper, estaran compreses entre 24 x 18 cm 
i 30 x 24 cm i una relació alçada:amplada 
de 1:2.  
 
Si la imatge és digital, es lliurarà en format 
TIF o JPG amb una resolució mínima de 300 
dpi i respectant la relació alçada:amplada 
de 1:2. S’enviarà juntament amb un 
document de text (.doc), que contindrà les 
dades de l’autor i lloc i data on s’ha pres 
la fotografia; ambdós documents tindran 
com a nom el títol de la fotografia i cap 
més dada. El lliurament de fotografies 
digitals es faran per correu-e des d’una 
adreça de correu-e que no es pugui 
identificar el seu autor, a fi i a efecte de 
garantir l’anonimat o lliurant l’arxiu 
d’imatge en un CD-ROM.  
 

 ON 
 

- Correu electrònic: Enviar les imatges a 
collegi@agrifor.org 
 
- Correu postal: els originals s'enviaran 
lliures de ports a la seu del CETAFC:  
C. Enamorats, 62-64 baixos 08013 
Barcelona, a l’atenció del Sr. Jesús García, 
indicant al sobre: “Premi Fotogràfic”. 
 
 
 
 

mailto:collegi@agrifor.org


 JURAT 
 

El jurat és la Junta de Govern del CETAFC. 
Els components del jurat no podran 
participar al concurs. 

 
 

 PREMI 
 

El premi serà únic per un import de 300 € 
i diploma acreditatiu.  
 
La resolució del jurat es farà pública a la 
pàgina web del CETAFC. El veredicte serà 
irrevocable. El guanyador del premi serà 
contactat via telefònica, correu-e o per 
carta. 
 
El premi es lliurarà en l’àmbit de la 
Festivitat de Galderic de 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La participació en el concurs implica 
l'acceptació d'aquestes bases. 
 
Qualsevol cas no previst en aquestes bases 
serà resolt per la Junta de Govern del 
CETAFC.  
 
Tant el fotògraf premiat com la resta de 
participants, cediran a favor del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 
Catalunya, els drets de reproducció i 
publicació de totes les obres presentades, 
sempre que s’esmenti el nom de l’autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ I ACCEPTACIÓ 
DE LES BASES DEL CONCURS 

Nom i cognoms  

  Adreça  

  Població            CP 

  NIF Nº COL·LEGIAT 

  TELF. E-MAIL 

  Cedeixo a favor del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya els drets de 
reproducció, publicació i difusió del meu treball 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
........ sempre que s’esmenti el meu nom com 
autor. 

  Signat, 
 

 

A                            ,       de                   de 2020 

  

 


