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«Canadian Rockies»
fotografies de Ricard Sánchez Gadea
Concurs fotogràfic LXXXI

«Tardor»
fotografies de 
Miquel Planells Saurina
Concurs fotogràfic LXXXI

«Glaciars en retrocès»,
fotografies de

Elisabet Amorós Casahuga
Concurs fotogràfic LXXXI

«Prou», fotografia de Felicià Sabater Rovira
Concurs fotogràfic LXXXI



OBJECTIU

El concurs de fotografia del Centre Excursionista de Terrassa pretén fomentar la pràctica de la fotografia en 
tots els seus vessants, però especialment la fotografia de la natura, de la muntanya i de les activitats que són 
pròpies de la nostra entitat.

PARTICIPANTS

La inscripció és gratuïta i oberta a qualsevol persona, aficionada o professional, excepte els responsables de 
l’organització del concurs. 

CATEGORIES

A - Àngel Casanovas: a la millor col·lecció de 3 fotografies amb unitat temàtica.
B - Muntanya: a les millors fotografies de paisatge o activitat esportiva realitzada a la muntanya.
C - Fauna i flora: a les millors fotografies en les quals els animals o les plantes siguin els protagonistes 
indiscutibles.
D - Tema lliure: a les millors fotografies que no encaixin en les categories anteriors.
E - 1r classificat soci del CET: participaran en aquesta categoria els socis de l’entitat que no hagin estat 
premiats en cap de les categories anteriors.

TERMINI D’ADMISSIÓ

Del dilluns 3 d’octubre de 2022 al divendres 4 de novembre de 2022.

INSCRIPCIÓ

Enviar les fotografies a l’adreça de correu electrònic: concurs.foto.CET@gmail.com.

INSTRUCCIONS I NORMATIVA

· El nom de les fotografies ha de començar per la lletra corresponent a la categoria en la qual es vol participar 
seguida del pseudònim de l’autor. La resta del nom de l’arxiu es lliure.
· En el cos del missatge cal que hi indiqueu el vostre nom, el vostre pseudònim, un telèfon de contacte i la 
vostra adreça postal. A més, per a cada fotografia que presenteu, caldrà que indiqueu el nom de l’arxiu i el títol 
de la fotografia o de la sèrie fotogràfica. 
· Només s’admetran a concurs fotografies inèdites, és a dir, aquelles que no s’hagin presentat ni premiat en 
altres concursos.
· Cada participant pot presentar un màxim de 3 fotografies per categoria però només optarà a un únic premi.

Podeu enviar els vostres dubtes a l’adreça de correu electrònic del concurs: concurs.foto.CET@gmail.com. 

FORMAT

Les fotografies s’han de presentar en format JPEG amb una mida mínima de 3.000 píxels pel costat més 
llarg i un pes màxim de fitxer de 8 MB. S’admeten fotografies en color i en blanc i negre, amb totes les seves 
variants.

EXPOSICIÓ

Un dels objectius del concurs és organitzar una exposició amb les fotografies guanyadores i les que hagin 
obtingut la menció especial. Aquesta exposició es durà a terme a la sala Àngel Casanovas del CET del 12 de 
desembre de 2022 al 26 de gener de 2023.

DRETS D’AUTOR

Els autors són els únics propietaris dels drets de les seves fotografies i només cedeixen els drets d’exhibició i 
publicació de les imatges que presenten per a temes relacionats amb aquest concurs.



OBJETIVO

El concurso de fotografía del Centre Excursionista de Terrassa pretende fomentar la práctica de la fotografía en 
todas sus vertientes, pero especialmente la fotografía de naturaleza, de montaña y de las actividades que son 
propias de nuestra entidad.

PARTICIPANTES

La inscripción es gratuita y abierta a cualquier persona, aficionada o profesional, excepto los responsables de 
la organización del concurso. 

CATEGORÍAS

A - Àngel Casanovas: a la mejor colección de 3 fotografías con unidad temática.
B - Montaña: a las mejores fotografías de paisaje o actividad deportiva realizada en la montaña.
C - Fauna y flora: a las mejores fotografías en las que los animales o las plantas sean los protagonistas indiscutibles.
D - Tema libre: a las mejores fotografías que no encajen en las categorías anteriores.
E - 1r clasificado socio del CET: participaran en esta categoría todos los socios del CET que no hayan estado 
premiados en ninguna de las categorías anteriores.

PLAZO DE ADMISIÓN

Del lunes 3 de octubre de 2022 al viernes 4 de noviembre de 2022.

INSCRIPCIÓN

Enviar las fotografías a la dirección de correo electrónico: concurs.foto.CET@gmail.com.

INSTRUCCIONES Y NORMATIVA

· El nombre de las fotografías debe empezar por la letra correspondiente a la categoría en la que participa 
seguida del pseudónimo del autor. El resto del nombre del archivo es libre.
· En el cuerpo del mensaje es necesario indicar vuestro nombre, vuestro pseudónimo, un teléfono de contacto 
y vuestra dirección postal. Además,  por cada fotografía que presentéis, será necesario indicar el nombre del 
archivo y el título de la fotografía o de la serie fotogràfica.
· Sólo se admitirán fotografías inéditas, es decir, aquellas que no se hayan presentado ni premiado en otros 
concursos.
· Cada participante puede presentar un máximo de 3 fotografías por categoría pero sólo optará a un único premio.

Podéis enviar vuestras dudas a la dirección de correo electrónico del concurso: concurs.foto.CET@gmail.com. 

FORMATO

Las fotografías deben presentarse en formato JPEG con un tamaño mínimo de 3.000 píxeles por el lado más largo 
y un peso máximo de fichero de 8 MB. Se admiten fotografías en color y en blanco y negro, con todas sus variantes.

EXPOSICIÓN

Uno de los objetivos de este concurso es organizar una exposición con las fotografías ganadoras y las que hayan 
obtenido la mención especial. Esta exposición estará en la sala Àngel Casanovas del CET del 12 de diciembre de 2022 
al 26 de enero de 2023.

DERECHOS DE AUTOR

Los autores son los únicos propietarios de los derechos de sus fotografías y sólo ceden los derechos de 
exhibición y publicación de las imágenes que presentan para temas relacionados con este concurso.



CALENDARI DE SALÓ

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS

dilluns, 12 de desembre de 2022 a les 19:30

FI DEL TERMINI D’ADMISSIÓ

divendres, 4 de novembre de 2022

JURAT

dijous, 17 de novembre de 2022

EXPOSICIÓ

del 12 de desembre de 2022 al 26 de gener de 2023

PREMIS

ÀNGEL CASANOVAS (A)

TROFEU i 300€ (Únic classificat)

FOTOGRAFIA DE MUNTANYA (B)

TROFEU i 200€ (Primer classificat)
100€ (Segon classificat)

FOTOGRAFIA DE FLORA I FAUNA (C)

TROFEU i 200€ (Primer classificat)
100€ (Segon classificat)

FOTOGRAFIA DE TEMA LLIURE (D)

TROFEU i 200€ (Primer classificat)
100€ (Segon classificat)

MENCIÓ ESPECIAL

PRIMER CLASSIFICAT SOCI DEL CET (E)

200€ (Únic classificat)

Les fotografies mereixedores de menció especial seran
seleccionades per formar part de l’exposició.

CALENDARIO DE SALÓN

VEREDICTO Y ENTREGA DE PREMIOS

lunes, 12 de diciembre de 2022 a las 19:30

FIN DEL PLAZO DE ADMISIÓN

viernes, 4 de noviembre de 2022

JURADO

jueves, 17 de noviembre de 2022

EXPOSICIÓN

del 12 de diciembre de 2022 al 26 de enero de 2023

PREMIOS

ÀNGEL CASANOVAS (A)

TROFEO y 300€ (Único clasificado)

FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA (B)

TROFEO y 200€ (Primer clasificado)
100€ (Segundo clasificado)

FOTOGRAFÍA DE FLORA Y FAUNA (C)

TROFEO y 200€ (Primer clasificado)
100€ (Segundo clasificado)

FOTOGRAFÍA DE TEMA LIBRE (D)

TROFEO y 200€ (Primer clasificado)
100€ (Segundo clasificado)

MENCIÓN ESPECIAL

PRIMER CLASIFICADO SOCIO DEL CET (E)

200€ (Único clasificado)

Las fotografías que hayan obtenido una mención especial
seran seleccionadas para formar parte de la exposición.

«L’ull», fotografia de Jordi Albareda Valldeperas. Concurs fotogràfic LXXXI



ORGANITZA:

COL·LABOREN:

Carrer Sant Llorenç, 10
08221 Terrassa, +34 93 788 30 30
centre@ce-terrassa.cat
ce-terrassa.cat

CENTRE
EXCURSIONISTA

DE TERRASSA

«Saltimbanqui», fotografia de Pepe Badia Marrero
Concurs fotogràfic LXXXI

Portada: «Glaciars en retrocès», fotografia de Elisabet Amorós Casahuga. Concurs fotogràfic LXXXI

«Sense títol», fotografia de Marta Ribera Graells
Concurs fotogràfic LXXXI

«Anem», fotografia de Ramon González Camps
Concurs fotogràfic LXXXI

«Amb la mosca al bec», fotografia de Miquel Planells Saurina
Concurs fotogràfic LXXXI
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