
XV CONCURS DE FOTOGRAFIA DE L’IL·LUSTRE 
COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE SABADELL, 2021 

 
BASES DEL CONCURS 

 
Participants:  
 
El concurs és obert a tots els/les amants de la fotografia, advocats/des o no, excepte els 
organitzadors i els fotògrafs professionals, els quals només podrán optar a l’exposició de 
les seves obres, però fora de concurs.  
 
Per poder concusar totes les fotografies s’han de presentar enganxades sobre un 
suport rígid de color blanc o negre (cartolina, cartró ploma, paspartú, cartró, etc.) de 
30x40 cm o DIN A3. En conseqüència, el tamany màxim de la fotografia serà de 30x40 
cm., i el mínim de 18x24 cm. 
 
Les fotografies poden ser tan a color com en blanc i negre, i s’admetran preses fetes 
amb qualsevol tipus de cambra (mòbil, digital, analògica, compacta, automàtica, 
manual, de pas universal, de format mig, etc.).  
 
Igualment, es permet el lleuger retoc digital sempre que, a criteri del jurat, no suposi 
una manipulació excessiva de la imatge original. 
 
En la present edició 2021 s’estableixen les categories següents: 
 
1. “Tema lliure” 
 
Cada concursant podrà participar amb un màxim de 3 fotografies. 

 
Presentació:  
 
Les fotografies s’han de presentar a la Secretaria del Col·legi de l’Advocacia de Sabadell 
(C/ de Lacy, 15 Sabadell) fins el 30 de setembre de 2021. No s’admetrà cap fotografia 
fora de termini. Amb la presentació caldrà emplenar i lliurar la butlleta adjunta de 
participació.  
 
Al darrere de cada obra, ja sigui directament sobre el dors del suport rígid o amb una 
enganxina, s’indicarà, ÚNICAMENT I EXCLUSIVAMENT, el títol de la fotografia i el núm. 
de DNI del concursant. La Comissió organitzadora garanteix que el jurat només tindrà 
accés a aquesta informació a l’hora d’emetre el veredicte. 
 
Es recomana, per a una millor conservació, presentar les fotografies en un sobre tancat. 
 
El jurat desqualificarà tota obra que porti incorporats al seu dors identificacions de 
l’autor, comentaris, explicacions, etc., que pretenguin influir en la decisió del jurat. 
 
El jurat estarà integrat per experts en fotografia que designarà la Comissió 
organitzadora. 

 



Exposició: 
 
Si les circumstàncies ho permeten, les fotografies seran exposades a la seu central del 
Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (carrer de Lacy, núm. 15, de Sabadell) un cop fet 
públic el veredicte amb les obres guanyadores. Igualment, una selecció de les obres 
il·lustraran el calendari 2022 amb el que l’ICASBD tradicionalment obsequia els seus 
col·legiats per les festes nadalenques. 

 
Premis:  
 
Per a la present edició s’estableixen els premis següents:   
 
• Un primer premi per a l’autor de la millor fotografia, que consistirà en 150 euros en 
metàlic. 
 

• La segona millor fotografia serà premiada amb 100 euros. 
 

• La tercera millor fotografia serà premiada amb 50 euros.  
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable i es comunicarà a les persones premiades. El jurat 
podrà declarar desert el concurs si no hi hagués un nombre mínim de participants o un 
mínim de qualitat en les obres presentades. 

 
Notes: 
 
L’organització tractarà les obres amb la major cura possible, si bé declina tota 
responsabilitat per possibles danys i/o pèrdua de les obres presentades. S’adverteix a 
les persones participants que, a l’efecte de poder penjar les obres en l’exposició 
posterior, en el seu suport s’hi afegirà material adhesiu. 
 
Les obres es retornaran als seus autors un cop finalitzi l’exposició, si bé el Col·legi es 
reserva el dret a publicar-les en el web, la revista o butlletins d’àmbit col·legial, a banda 
del calendari abans esmentat. 
 
La participació en el concurs comporta el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. 

 
Calendari del concurs i de l’exposició 
 
Termini d’admissió d’obres: Fins el 30 de setembre de 2021 
 
Veredicte i lliurament de premis: 1a/2a setmana d’octubre 2021 (data provisional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ RETALLABLE: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

XV CONCURS DE FOTOGRAFIA ICASBD, 2021 
 
NOM I COGNOMS ............................................................................................................................. 
 
DNI ................................   TELÈFON .................................    C. E. ....................................................................... 
 
TÍTOL/S DE LA/LES FOTO/S PRESENTADA/DES ..................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................
................................................ 
  
En el cas que sigui professional de la fotografia o advocat/da col·legiat/da a l’ICASBD, 
marqui la casella que correspongui: 
  
   Advocat/da col·legiat/da a Sabadell             Professional de la fotografia 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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