
Concurs Mensual 2020 

  
 TEMES LLIURAMENT FOTOS  VEREDICTE 
Gener Lliure   13 gener 16 gener 

Febrer Llums de la ciutat     3 febrer   6 febrer 

Març Un ou     2 març   5 març 

Abril Cercles    14 abril  16 abril 

Maig Plats cuinats     4 maig   7 maig 

Juny Verd     1 juny   4 juny 

Juliol Parades de mercat     6 juliol   9 juliol 

Octubre Motos     5 octubre   8 octubre 

Novembre Retrat en blanc i negre     2 novembre   5 novembre 

Nou!   Desembre Col·lecció (tema lliure)   14 desembre 17 desembre 

 

Descripció temes  

Llums de la ciutat :  Fotografia de l’espai urbà des del capvespre fins a l’albada en què el 
protagonisme sigui de l’enllumenat (encès) d’edificis i carrers.  

Un ou :  Fotografia en què l’element principal sigui un únic ou d’au (gallina, 
guatlla, oca...) en qualsevol estat (cru, cuit, trencat, etc.).  

Cercles:   Fotografia en què l’element o elements que hi apareixen tinguin forma 
circular (cercle: superfície/espai delimitat per una circumferència). 

Plats cuinats:  Representació d’un plat de menjar elaborat, ja cuinat, fent que resulti 
apetitós i agradable a l’observador.  

Verd : Fotografia de tema lliure en què el color verd sigui l’únic, o si més no el 
predominant, de la imatge.  

Parades de mercat : Imatge on es mostri una parada de mercat i/o l’activitat comercial que 
s’hi desenvolupa. S’admeten tant les parades de mercats sota cobert 
com a l‘aire lliure i on s’hi venguin tota mena de productes.   

Motos : Fotografia d’aquests vehicles a motor de dues rodes, ja siguin antics, 
moderns, en moviment, en exposició, etc.  

Retrat en blanc i negre : Representació de la figura humana (principalment el rostre), bé sigui de 
mig cos o només la cara, en què es mostrin les qualitats físiques o 
psicològiques de la persona que hi apareix La fotografia haurà de ser 
en blanc i negre (no s’admeten virats).  

Col·lecció (tema lliure) : NOVETAT! En aquesta convocatòria cal presentar obligatòriament 3 
fotografies d’un mateix tema  (a triar per cada autor), cadascuna 
sobre el seu suport de 30x40 cm. La puntuació obtinguda correspondrà 
a la col·lecció en conjunt. 


