
"VI PREMIS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA TOLO CALAFAT" 

Un any més, volem retre homenatge a Tolo Calafat, un gran esportista que feia de la 

muntanya el seu combustible de vida. Aquesta primavera 2016, el jurat compost per experts 

muntanyencs i artistes fotogràfics, fallaran el mes de maig, les millors imatges digitals que 

enviïn els concursants que tindrà el muntanyisme com a tema principal. 

El concurs per aquest 6è certamen, consistirà en una sola convocatòria que englobarà 

totes les categories: 

 Excursionisme i espeleologia 

 Esports de competició i B.T.T. 

 Barranquisme 

 Escalada 

Es valorarà el contingut artístic de la fotografia, així com el contingut documental. Animau-

vos muntanyencs! 

La finalitat que persegueix aquest esdeveniment és la de destacar l'esforç, el sacrifici i les 

ganes de lluitar per una meta que es requereix a tot bon muntanyenc, a més de la 

companyia que agermana a aquesta gran família de esportistes, tenint com a teló de fons 

l'art, el llenguatge més universal que existeix. 

Els premis duen el seu nom: Tolo Calafat, un home que ens va posar el cor en un puny, ens 

va emocionar, una matinada d'abril del 2010 amb la seva lluita per a la supervivència. El seu 

nom quedarà en els anals de la història com un mallorquí que va recórrer els cims del món 

des de la nostra estimada Serra de Tramuntana fins a la serralada de l'Himàlaia. 

V PREMIS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA TOLO CALAFAT 2016 

OBJECTIU 

L' objectiu d'aquest concurs és incentivar la fotografia de muntanya, fent un homenatge, 

alhora, al gran muntanyenc Tolo Calafat. 

BASES 

1. Podran presentar-se persones de qualsevol nacionalitat i país de residència. 

2. Les fotografies es presentaran en suport digital amb un pes màxim de 5 MB i han de ser 

inèdites. No s'admetran fotomuntatges. 

3. Els temes fotogràfics estaran relacionats amb la muntanya i els seus esports de 



competició, el barranquisme i l’escalada, tant de les Illes Balears com de qualsevol part 

del món. 

4. Es valorarà el contingut artístic de les fotografies, així com el contingut documental. 

5. En les fotografies presentades s'haurà d'indicar clarament el títol de l'obra, el lloc on s'ha 

realitzat la fotografia, el nom i llinatges de l'autor, el correu electrònic, així com un 

comentari sobre la fotografia. 

6. El concurs constarà d’una sola convocatòria que s’obrirà l’1 d’abril i es tancarà el 20  de 

maig de 2015. 

7. Es podran presentar un màxim de tres fotografies per participant.   

8. La data límit per a poder presentar les fotografies juntament amb les dades anteriorment 

especificades, serà fins a les 12h del 20 de maig. Les fotografies s'enviaran a l’adreça: 

premistolocalafat@gmail.com, i a l’assumpte del correu haurà de figurar el nom i llinatges 

del participant. 

9. Les fotografies enviades s'exposaran a la següent pàgina web: 

https://picasaweb.google.com/100401344981998319089 

10. El dia 30 de maig es donaran a conèixer les 24 finalistes. Les 24 fotografies quedaran 

exposades al Centre d’interpretació de l’Esport (PALMA ARENA), de 3 al 20 de juny. 

11. El dia 3 de juny es donarà a conèixer el fallo del Jurat de la fotografia guanyadora i les 

restants 9 imatges premiades  d’entre les 24 finalistes; tot això es durà a terme als 

espais condicionats al mateix Centre d’Interpretació de l’Esport; per la qual cosa, tots els 

participants, familiars i amants de la muntanya esteu convidats aquest dia a l’acte de 

lliurament de  premis. 

12. El concursant de la fotografia guanyadora rebrà com a primer premi i per cortesia de les 

principals tendes de muntanya de Palma, un xec bescanviable de 150€, i els nou 

restants premiats rebran un xec bescanviable de 50€, tots en articles del establiment 

corresponent i mencionat al sobre que sels hi farà entrega a l'acte (península, Canàries, 

Ceuta i Melilla i altres països, contactar per correu electrònic). 

13. El jurat estarà format pels experts muntanyencs: Lluís Vallcaneras, Edurne Pasaban, 

Joan Carles Palos, Manolo Mulet, Tarek Serraj; per l'artista fotogràfic Rif Spahni, i per 

Neus Marroig, llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. 

14. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i de cada una de les bases del 

mateix. L'organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista 

en aquestes bases. 
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