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I Concurs Nacional de Fotografia de Gegants 

i Capgrossos (2020) 
 

ORGANITZACIÓ 

Grup Fotogràfic Santboià dPhoto’SB i el Grup de Geganters i Grallers de Casablanca - Sant 

Boi, organitzen el I Concurs Nacional de Fotografia de Gegants i Capgrossos (2020), amb el 

reconeixement de CEF Y FCF. 

 

Responsable del Saló: Jordi Aragonès / concursos@dphotosb.com 

RECONEIXEMENTS 

Aquest concurs està reconegut per: 

Confederación Española de Fotografía  ( CEF )   I-2020/XXX 

Federació Catalana de Fotografia  ( FCF )   2020/XXX 

Puntuable per a l'obtenció dels títols CEF i FCF, segons normatives. 

SECCIONS 

1.- INSTAGRAM. Fotografies pujades a Instagram amb el hastag #XXXXXXXX i que representin 

l'activitat de Gegants i Capgrossos i el seu entorn, lúdic, social, etc. 

2.- GEGANTS I CAPGROSSOS. Fotografies de qualsevol punt d'Espanya i en qualsevol data i 

que representin igualment l'activitat Gegantera en tots els seus aspectes. 

3.- SANT BOI CIUTAT GEGANTERA 2020. Fotografies d'activitat Gegantera preses a Sant Boi 

entre els dies 8 a 10 de maig durant la celebració de la festa de la "Ciutat Gegantera 2020" 
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CALENDARI 

- Lliurament d'obres: Des el 01 de Febrer de 2020 fins el 17 de Maig de 2020. 
- Veredicte: el dissbate 23 de Maig de 2020. 
- Lliurament de premis el diumenge 28 de juny de 2020 a les 13:00h a la plaça de L’Olivera a 
Sant Boi. 

 

JURAT 

El tribunal està compost per dos jurats reconeguts per la CONFEDERACIÓ ESPANYOLA DE 
FOTOGRAFIA i la FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA i un representant del mon Geganter. El 
seu veredicte serà públic i inapel·lable: 

- Ferran Moran i Gay  (AFCF- JOFCF). 

- Bernardo Badenas Bueno (MFCF1* - ECEF). 

- Diego López Rega. 

 

BASES 

Participants 

Obert a qualsevol fotògraf, aficionat o professional i de qualsevol nacionalitat. 

Obres 

Un màxim de quatre obres per secció. 

Totes les parts de la imatge han d'haver estat fotografiades per l'autor/a. 

No s'admeten ni s'acceptaran obres amb continguts contraris al dret a l'honor, a la intimitat 
personal i familiar i / o la pròpia imatge de les persones, especialment de menors. Una obra pot 
ser rebutjada si els organitzadors consideren que no s'ajusta a les bases. 

Presentació  i  Format 

La presentació de les obres de la Seccion 1 es realitzarà via Instagram Pujant-la amb el hastag 
#XXXXXX juliocorbalanindart@yahoo.es 

La presentació de les obres de les Seccions 2 i 3 es realitzarà en mode digital a través de correu 
electrònic a l'adreça concursos@dphotosb.com, adjuntat en el cos de l'email: Nom, email, telèfon i 
en el cas de pertànyer a alguna associació fotogràfica les seves dades. El format serà JPG amb un 
màxim de 1920 píxels en horitzontal i 1080 píxels en vertical, en 300 dpi i sense superar els 2 MB. 
A la cara de la imatge no es podrà afegir cap símbol que pugui identificar l'autor com signatures, 
nom, títol, marca d'aigua, etc. 
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Comunicació de resultats als premiats: 

La comunicació als premiats es realitzarà a la secció 1 a través d'Instagram. A les seccions 2 i 3 
per correu electrònic. 

Drets de participació 

La participació serà GRATUÏTA a totes les seccions. 

 

PREMIS 

S'atorgaran un total de 24 premis repartits: 

1 Medalla d’or de la CEF per secció (Total 3) 

1 Medalla d‘argent de la CEF per secció (Total 3) 

1 Medalla de bronce de la FCF per secció (Total 3) 

2 Mencions honorificas CEF per secció (Total 6) 

3 Diplomes  dPhoto per secció (Total 9) 

 

EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS 

El lliurament de premis tindrà lloc el diumenge 28 de juny de 2020 a les 13: 00h a la plaça de 
l'Olivera a Sant Boi. 

NOTAS 

- Els autors són responsables exclusius de tots dels drets d'imatge i propietat que puguin 
generar les seves obres. 

- No es podrà presentar la mateixa fotografia en mes d'una secció. 

- Un autor no podrà obtenir més d'un premi per secció. 

- No es podrà presentar la mateixa fotografia en mes d'una secció. 

- dPhoto’SB i el Grup de Geganters i Grallers de Casablanca - Sant Boi es reservan el 
dret de reproducció de les obres finalistes i premiades, citant sempre el nom de l'autor i 
sense que això li generi cap benefici econòmic, per a la creació de catàlegs i o material 
promocional de futures edicions dels concursos de dPhotoSB i publicacions de el Grup de 
Geganters i Grallers de Casablanca - Sant Boi 

- Qualsevol imprevist serà resolt per la comissió organitzadora. 

- La participació en aquest concurs suposa l'íntegra acceptació de les bases.  


