Guanyadors del Trofeu Rafel Carpinell de Fotografia
1992 – Quim Botey - Calella
1993 – Xavier Rigola - Calella
1994 – Toni Santarén - Malgrat
1995 – Joaquim Sitjà - Calella
1996 – J.M. Colomer Mir - Calella
1997 – Toni López - Pineda
1998 – Jacinta Tresserras - Calella
1999 – Guillem Torné - Calella
2000 – Quim Botey - Calella
2001 – Quim Fàbregas - Calella
2002 – Joan Marlet - Calella
2003 – Jaume Forest- Calella
2004 – Joan Marlet - Calella
2005 – Manel González - Pineda
2006 – Manel González - Pineda
2007 – Robert Lluís - Calella
2008 – Joan M. Arenaza - Calella
2009 – Fernando Olaizola - Palafolls
2010 – Jaume Forest - Calella
2011 – Joan M. Arenaza - Calella
2012 – Glòria Masferrer - Calella
2013 – Joaquim Sitjà - Calella
2014 – Manel González - Calella
2015 – Andreu Noguero - Sitges

Artistes Col·laboradors
M. Isabel Feliu – 1992/93/94
Jordi Alcaraz – 1995/96
Lluís Gómez – 1997
Dídac Raurell – 1998/99
Joan Rosell – 2000/01
Josep Costa – 2002/03
Teo Galícia – 2004/05

Tino Valduvieco – 2006/07
Montse Brugué – 2008/09
Kiku Serra – 2010/11
Gaietà Teixidó – 2012/13
Guillem Torné – 2014/15
Moisés García - 2016

Per la Fira de Calella i l’Alt Maresme
visiteu l’estand de Foto-Film Calella
i el concurs, les exposicions, i el
Trofeu Rafel Carpinell (tema Calella)

Organització:
FOTO-FILM CALELLA

Col·laboració:
Excm. Ajuntament de Calella
Família Carpinell-Alarcón

Aquest concurs puntua per
la clasificació social
amb el n. 2016/67

Bases

Premis

Participants: Obert a tothom.
Aquest concurs puntua per la classificació social
de la FCF amb el n. 2016/67

Primer Premi : Trofeu “Rafel Carpinell”
(Obra de l’artista Moisés García), Medalla d’Or de
la FCF i 120 €.
Segon Premi : Medalla de plata de la FCF i 50 €
Tercer Premi : Medalla de bronze de la FCF i 50 €

Temes: Calella (paisatge, gent, festes, activitats diverses, etc...). En cas de dubte es demanarà identificació de l’activitat o lloc on s’ha fet
la fotografia.
Obres: Un màxim de 3 per autor en qualsevol tècnica o procediment i no presentades en edicions
anteriors.
Inscripció: Gratuïta.
Presentació: Format digital JPG, a 254 ppi i la dimensió màxima ha de ser de 2.400 píxels en el
costat més gran. Cap arxiu pot superar 2Mb. És
recomanable que l’espai de color sigui SRGB.
Identificació: Tots els arxius han d’estar identificats amb: títol de l’obra. En un arxiu a banda
nom, telèfon, e-mail de l’autor i si s’escau número
de soci de la FCF.
Trameses: Via Internet a:
carpinell@fotofilmcalella.org o bé físicament en
un CD a Foto-Film Calella, Apartat de Correus
núm. 35 – 08370 CALELLA
Jurat, veredicte, selecció i exposició: El jurat
estarà format per tres persones vinculades a la
Federació Catalana de Fotografia i a Calella.. Entre totes les obres presentades s’efectuarà una
selecció de 20 fotografies que juntament amb
les premiades seran reproduïdes fotogràficament
i exposades a la Fira de Calella i l’Alt Maresme.
Si s’escau, un mural fotogràfic instal·lat a la mateixa Fira, acollirà una foto de cada un de la resta
d’autors participants al concurs.
Acta del Jurat: El resultat serà comunicat a tots
els participants via Internet. També es podrà consultar a www.fotofilmcalella.org

Calendari
Termini d’admissió : Fins el 20 d’agost de 2016.
Veredicte : Serà públic i tindrà lloc el dissabte 27
d’agost a les 11.00 h. al local social de l’entitat.
Exposició: Les obres seleccionades s’exposaran
a la Fira de Calella i l’Alt Maresme, el mes de setembre de 2016.
Lliurament de Premis: Dintre els actes de la
Fira a l’estand de l’exposició. Es comunicarà als
guanyadors dia i hora.
Acta de Jurat:
Es podrà consultar a www.fotofilmcalella.org

Notes

Els participants es responsabilitzen totalment que
no existeixin drets de terceres persones en les
obres presentades, així com tota possible reclamció per drets d’imatge, i autoritza a l’organització
la reproducció fotogràfica de les obres enviades,
fent constar en tot moment el nom de l’autor.
Els arxius rebuts seran destruïts finalitzada
l’exposició.
Les obres guanyadores aniran a l’arxiu fotogràfic
del Museu-Arxiu Municipal de Calella.
Una copia de l’obra premiada anirà a l’arxiu de la
família Carpinell-Alarcón.
L’Entitat organitzadora resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.
La participació en aquest certamen suposa la total aceptació de les seves BASES.
A la nostra pàgina web www.fotofilmcalella.org
tindrem un apartat per a la informació d’aquest
concurs.

