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La Federació Balear de Muntanyisme i Escalada i  

la Mostra de Cinema de Muntanya de Palma  
convoquen els 

 
PREMIS DE FOTOGRAFÍA DE  

MUNTANYA 2022 
 

 
La Federació Balear de Muntanyisme i Escalada i la Mostra de Cinema de Muntanya 
de Palma, convoquen els Premis de Fotografia de Muntanya 2022 que, en aquesta edició, 
atorgaran 10 premis: 
 
• Premi FBME (Federació Balear de Muntanyisme i Escalada) a la millor fotografia de 

muntanya: 300 € (premi en metàl·lic).  
• Premi FBE (Federació Balear d’Espeleologia), a la millor fotografia d'espeleologia: 

200 € (premi en metàl·lic). 
• Premi Hotel Maristel a la millor foto de la Serra de Tramuntana: val per a dues nits 

per a dues persones valorat en 500 €. 
• Premi Bestard Mountain Boots, a la millor fotografia de cultura de muntanya: val de 

150 € en material. 
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• Menció especial "Tolo Calafat" – Refugi de Muntanya, a la millor fotografia 

d'alpinisme: val de 150 € en material. 
• Menció especial "Miquel Riera" – Foracorda, a la millor fotografia d'escalada: val de 

150 € en material. 
• Premi a la millor sèrie fotogràfica de 3 fotos – Sa  Muntanya: val de 150 € en 

material. 
• Premi Vol Ras, a la millor fotografia de penyaleres: val de 150 € en material. 
• Premi Sa Tenda, a la millor fotografia de senderisme val de 150 € en material. 
• Premi a les fotografies seleccionades - Cliché. Impressió digital: val per realitzar 

una impressió fotogràfica de 50 x 60 cm. 
 
L'objectiu d'aquest concurs és promoure la fotografia de qualsevol tema relacionat amb la 
muntanya. 

1. Esports de muntanya: alpinisme, expedicions, escalada, senderisme, espeleologia, 
descens de barrancs, carreres, etc. 

2. Cultura de muntanya: etnologia i identitat. 
3. Natura: paisatge i biodiversitat. 
 
La inscripció és gratuïta. La data límit per a presentar les fotografies és el 31 de gener de 
2022. 
 
Les fotos seleccionades pel jurat formaran part d’una exposició que se durà a terme en el 
2022.  
 
S’adjunten les bases de participació. També estan disponibles al web 
www.palmamuntanyafilm.com  
 
 
 
 
Ben atentament,  
 
 
 
 
 
Mostra de Cinema de Muntanya de Palma  
www.palmamuntanyafilm.com  
ae: info@palmamuntanyafilm.com  
Telf.: 629 137894 
 
 


