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PROGRAMA NOVA JUNTA AGEF 2014-2015 
 
JUNTA EXTRAORDINARIA 21/07/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigrama AGEF 
 
President: Javi Cabrera - AF Salt 
Secretari: David Quintana - AF Salt  
Tresorer: Josep Sánchez - AF Salt 
Vocal Comunicació: Àngel Vilà - AF Salt 
Vocal Fotolliga: Toni Illa - Ateneu Calonge 
Vocal Fotolliga: Cristina Luque - AFIC Sant Feliu de Guíxols 
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VISIÓ AGEF: 
 
-L’AGEF ha de promocionar, motivar i incentivar les activitats de les agrupacions 
gironines i generar d’altres conjuntes. Per tant, ha de crear sinergies entre les diferents 
entitats i dotar sentit a l’Associació que ha de funcionar com a catalitzador de les 
activitats de les entitats fotogràfiques gironines sense ànim de lucre. 
 
MISSIÓ AGEF: 
 
-Es plantegen diverses vies per saber com desenvolupar la Visió plantejada. El primer 
tema es millorar la comunicació interagrupacions i es planteja el desenvolupament 
d’un sistema de comunicació conjunt via llista de distribució de e-mail, suportat per 
Dropbox. 
 
- Treballar les subvencions a nivell de Diputació, Patronat de Turisme i  Generalitat 

 
- Per tal de donar resposta a les demandes de compra i venda que els socis de totes 
les agrupacions poden tenir es proposa la creació d’una Borsa de material de 2a mà 
conjunta per a totes les entitats. 
 
- Es contempla la possibilitat de plantejar exposicions col·lectives itinerants per 
mostrar el treball dels socis, per exemple en la Fotolliga. 
 
- Es proposa desenvolupar activitats formatives conjuntes amb primeres espases 
del món de la fotografia per a un auditori ampli i més representatiu. 
 
- Es considera que si s'assoleix un volum de feina normal s'han de desenvolupar 
comissions de treball per a portar les missions concretes. 
 
 
MILLORES DE GESTIÓ: 
 
- Es creu necessari actualitzar la imatge i el desenvolupament d’un nou logo que 
representi l’evolució de l’AGEF. 
 
- En la mateixa línia de treball es creu important traslladar a Wordpress la web de 
AGEF per integrar les plataformes web 2.0 de l’AGEF i facilitar la tasca de gestió 
dels continguts multimèdia. 
 
- Actualitzar el cens de les Agrupacions. 

 
- Millorar el sistema de gestió de cobrament de rebuts a través de domiciliacions 

bancaries. 
 
- Cobrament de rebuts sempre a principis d’any. 
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TRESSORERIA 
 
Es posen en circulació el rebuts de les quotes pendents de 2014.  
Fins que no estiguin cobrades no es donarà el vist i plau al catàleg de la Fotolliga 2013‐
2014.  
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PRESSUPOST 2014 (CORRESPON A LA FOTOLLIGA 2014‐2015) 

Es mantenen les mateixes xifres de l’exercici anterior 

 

 
** En el pressupost falta incloure les incorporacions i baixes d’Agrupacions 
 
ALTES BAIXES 
- AGFA Girona 165,00€ Foto Film Calella  -165,00€ 
- FotoFlash Sacalm 165.00€ 
- Art Photo Rousillon 165,00€ 
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Projecte FOTOLLIGA AGEF 2014-2015 
 
Quina és la visió? 
 
- Incentivar als socis de les diferents agrupacions a portar a terme els reptes 
fotogràfics mensuals per tal de desenvolupar les habilitats personals fent-los sortir de 
la seva àrea de confort i per tant millorant entre tots la qualitat fotogràfica del 
certamen.  
 
- Per tal d'assolir aquest objectiu s'ha d’intentar que aquest repte arribi al màxim 
número de fotògrafs, tant experts com novells. 
 
- Premiar la constància 
 
Es plantegen les següents modificacions de Fotolliga: 
 
Introduir un nou sistema de categories OR, PLATA i BRONZE de la següent manera: 
 
OR 1-10 
PLATA 11-50 
BRONZE 51-Avall 
 
Cada any es reformularia la composició dels grups en funció de la classificació anual, 
podent ascendir i descendir de categoria en funció de l’esforç anual. 
 
Es desdoblen els premis en dos tipus: 
 
- Els de sempre: 1er, 2on i 3r Premi de Fotolliga 
 
- Els de categoria: Premi Or, Premi Plata i Premi Bronze al primer classificat de cada 

categoria. 
 
A més es planteja crear dos distincions més: 
 
- Artista AGEF per els 10 primers classificats de la Fotolliga, seran premiats amb un 

pin commemoratiu. 
 
- Mestre AGEF reservat per als guanyadors de 3 Fotolliges o per a qui es mantingui 

3 anys consecutius en categoria Or. 
 
El Premi Toni Martínez es reservaria a la millor col·lecció de la Fotolliga, que serà un 
premi a introduir per a qui vulgui plantejar la seva participació en la Fotolliga en clau de 
col·lecció. 
 
Es considera necessari dotar econòmicament el Primer Premi de Fotolliga i el Toni 
Martinez de col·lecció que NO són excloents (en especies o metàl·lic, a debatre).  
 
Per tal d’evitar les diferencies tècniques entre el retoc i Il·lustració en les valoracions, 
es planteja separar per categories en les entregues: 
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Categoría Fotografia “retoc bàsic“:  
 
Parlaríem del procés purament funcional del retoc. La clau és no moure, clonar, 
eliminar, importar, píxels. Els píxels registrats hi són i han de perdurar.  
Bàsicament, consistiria en ajustos que no canvien la percepció sobre el missatge de la 
foto ja que aquest es transmet usant només els recursos físics, sòlids com la llum i 
l'enquadrament. És a dir: es poden corregir errors menors en l'exposició, ajustos en el 
balanç de blancs, retallar per adaptar-la a un format concret, etcètera. Fins i tot 
l'eliminació d'alguna brillantor de lent o aberració produïda per la càmera.  
En un segon esglaó, parlaríem d'un processat més emocional que permet modificar els 
paràmetres de la foto per fer sentir alguna cosa a l'espectador diferent al que sentiria si 
estigués allà. Per exemple, passar una imatge a blanc i negre o virar-la cap a una 
dominant determinada, crear zones de desenfocament, vinyetar-la, modificar el gra. En 
aquest sentit un HDR podria enquadrar en aquesta categoria. 
 
S’admet: 
 
- Les correccions globals i selectives de to, ajust de blancs, lluminositat, contrast, 

saturació de color i l'ús moderat d'ombres i il·luminació. 
- La conversió de la imatge a blanc i negre i dominats. 
- Enfocament moderat i reducció selectiva de soroll digital i granulació. 
- Eliminació de vinyetatge, neteja de partícules així com la correcció de distorsions i 

aberracions òptiques. 
- Retall i reenquadrament (amb moderació) 
- S'admeten fotografies compostes de múltiples exposicions amb resultat d'imatges 

en HDR, panoràmiques i apilament d'enfocament (Focus stacking) que hagin estat 
preses en un espai i temps simultanis. És obligatori indicar en el moment de la 
inscripció de la imatge. 

 
Categoría Fotografia “Il·lustració”: 
 
Visions creatives producte de l'edició i manipulació artística. Obres retocades que 
utilitzin les imatges del tema com a font d'inspiració.  
Es poden presentar tot tipus de treballs amb manipulacions digitals sense més límit 
que la capacitat creativa de l'autor. És l'única categoria que admet manipulació digital. 
Parlaríem del procés de modificació quan s'introdueixen elements que no es trobaven 
allà o s'alteren els que sí que estaven: suavitzar pells, utilitzar el liquat per eliminar  
imperfeccions, alterar la brillantor dels ulls, fer muntatges, etc.  
 
Ajustaments digitals que estan permesos: 
 
- Afegir o eliminar qualsevol subjecte o organisme a la foto original. 
- Composicions. 
- Les Imatges que han estat manipulades digitalment fora dels ajustos permesos. 
 
NO es podrà fer servir fotografies d’estoc com a complementaries de la fotografia 

principal – en cap categoria 
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Les dos categories puntuen per separat a l'entrega però comptabilitzen juntes a la 
generales. Per tant a cada entrega es desdoblen els premis existint dos 30 punts una a 
la millor fotografia sòlida i un altre a la millor fotografia líquida. 
 
Es proposa al final de la Fotolliga eliminar la pitjor puntuació de totes les entregues. 
Només es tindria en compte el total de la puntuació en cas d’empat entre guanyadors 
al final de la Fotolliga. 
 
Es considera oportú redactar una ampliació de les bases: 
 
‐ Les fotografies no poden haver estat presentades en cap edició anterior de la 

Fotolliga. 
‐ Totes les fotografies presentades hauran de ser fetes per el fotògraf (tant en 

simples com en composicions). NO es podrà fer servir fotografies d’estoc com a 
complementaries de la fotografia principal – en cap categoria. 

‐ No es permet presentar una foto en més d'una categoria.  
‐ Una fotografia manipulada i presentada en la categoria “retoc” podrà ser 

desqualificada. 
‐ El jurat podrà sol·licitar arxius o anàlisi de reconeguts fotògrafs per examinar els 

fitxers originals sense cap ajust. En cas de dubte, després que el judici s'hagi 
completat, hi ha un procediment per tornar a examinar els expedients que en 
última instància podria portar a la desqualificació de l'obra i retirada de la concessió 
del premi. 

‐ Les fotografies no han de tenir marcs, vores, marques d'aigua o peus de foto.  
 
Un dels punts que ha de millorar la Fotolliga es el desenvolupament d’un protocol de 
jurats: 
 
- Es proposa la creació d’un banc de jurats per utilitzar-los entre entitats per a les 

diferents Lligues socials, els jurats haurien de tenir els desplaçaments pagats i la 
dieta si fos necessari. 

 
Criteris de valoració dels Jurats a la Fotolliga: 
 
Per a valorar les obres presentades, el jurat intentarà buscar una qualificació objectiva 
(sempre dintre de la subjectivitat de cada persona) a traves d’una metodologia que 
sigui comú a tots els jurats seguint els següents criteris: 
 
1) Contingut de l’obra en relació al tema 
2) Creativitat, originalitat i innovació 
3) Tècniques utilitzades i composició 
 
En contra dels criteris que normalment s’han fet servir fins ara: 
 
1) Impacte Visual 
2) Presentació o muntatge 
3) Qualitat de la Tècnica (Enfocament, Il·luminació, Exposició, Balanç de color) 
4) Qualitat compositiva 
5) Missatge de la imatge 
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S’intentarà buscar una qualificació objectiva (sempre dintre de la subjectivitat de cada 
persona) a traves d’una metodologia que sigui comú a tots els jurats. 

Què Podem Mirar en una Fotografia per poder Valorar de la manera més objectiva?  

Ja sabem que una imatge és una gran suma de factors: els hi ha tècnics (com 
l'exposició, la il·luminació, la composició) i els emocionals (la història que hi ha 
darrere), entre molts altres. Així doncs, sembla que un mètode raonable per valorar 
una fotografia de la manera més objectiva possible hauria diferenciar els diferents 
elements que la conformen. Els punts que poden ser interessants examinar per poder 
apreciar una imatge de manera objectiva son: 

De quina manera la tècnica i la composició ajuden a que tal discurs i en específic tal 
missatge arribin a l'espectador? 

• Tema. Es tracta de veure fins a quin punt la fotografia s’ajusta al tema 

• Valor. Allò que s'ha retratat, quin valor té? És una imatge d'alguna cosa original? O 
d'alguna cosa quotidià? El que es retrata és una cosa important? O és simplement una 
altra manera de veure les coses? Ha estat un moment fugaç? O alguna cosa que 
sempre hi és? En resum: el retratat té valor? O no és el més important de la fotografia 
(sent el principal altres elements com la composició o la tècnica)? Aquest és, potser, 
l'element més subjectiu de tota la fotografia. El que més costarà valorar objectivament. 
Aquí entren les sensacions, el que et fa sentir la imatge. Va voler l'autor transmetre 
alguna cosa? Ho va aconseguir? 

• Habilitat. Ha estat una fotografia fàcil de prendre? Hi ha hagut una mica de sort per 
al mig? ¿Qualsevol podria prendre aquesta imatge? Són necessaris coneixements o 
aptituds especials per poder aconseguir aquest resultat? 

• Tècnica. Es tracta d'observar com ha jugat el fotògraf amb l'exposició. La fotografia 
està ben exposada? Ha utilitzat bé el diafragma, la velocitat i la sensibilitat? Si es 
tracta d'una fotografia d'un moviment, està ben captat i representat? La profunditat de 
camp és l'adequada? 

• Composició. Per analitzar aquest punt, toca portar a la ment les nombroses regles 
de composició fotogràfica que existeixen. Hi ha un punt d'atenció a la imatge? Aquest 
punt d'atenció està situat en un dels punts forts de la composició? Hi ha línies que 
guiïn la mirada per la imatge? Si n'hi ha, guien la mirada adequadament ajudant l'ull a 
desplaçar-se pels punts més importants? Estan repartits els pesos visuals de manera 
adequada? O potser un dels costats de la imatge està més carregat que l'altre? Pot 
ser que l'autor hagi decidit trencar amb alguna regla? Ha estat premeditat o per 
casualitat? Això ajuda a la imatge o la fa més confusa?  


