
Convocatòries, bases i temes 
 

1.   Lliurament: Tema LLIURE Divendres 10 d’octubre 2014.  
 
 

2.   Lliurament: Tema AIGUA Divendres 7 de novembre 2014.  
 
 

3.   Lliurament: Tema LLIURE (lliurament digital)* Divendres 12 de desembre 2014.  
*Cal enviar l'arxiu a aficblanes@gmail.com entre l'1 i el 10 de desembre. L'arxiu ha de tenir 1024 píxels de base si el format de la imatge és horitzontal; 768 píxels d’alçada 
si el format es vertical; sempre a 72 dpi de resolució. L'arxiu s'haurà de nombrar amb la lletra de secció (“bn” per blanc i negre, “co” per color i “eb” per edició bàsica) i el 
número de soci d'AFIC. Exemple: bn300, co300, eb300. 

 

4.   Lliurament: Tema RETRAT Divendres 9 de gener 2015.  
 

5.   Lliurament: Tema LLIURE Divendres 6 de febrer 2015.   
 

6.   Lliurament: Tema ERMITES, ESGLÈSIES I CATEDRALS Divendres 6 de març 2015.  
 

7.   Lliurament: Tema  LLIURE Divendres 10 d’abril 2015.   
 

8.   Lliurament: Tema ARTISTES DE CARRER Divendres 8 de maig 2015.   

 

SECCIONS 

Es pot participar a tantes seccions com es desitgi, per optar a premi recomanem presentar a totes les entregues de la secció/

ons en la/les que es participi.  

 

Secció blanc i negre (com fins ara).  

Aquest apartat està pensat per obres “monocromàtiques”, es permet edició lliure i fotomuntatge, però no s’admetran obres 

desaturades parcialment. 

 

Secció color (com fins ara).  

Aquest apartat està pensat per a tot tipus d'obres, les que tenen una edició mínima o cero i les que tenen processos d'edició 

complexos, fotomuntatges, textures, plugins... És una secció on tenen cabuda tan els que utilitzen photoshop a punta pala, 

com els que ni en pintura. En aquesta secció es valora la imatge final independentment de com s'ha arribat a ella. 

 

Secció edició bàsica (nova secció).  

Aquest apartat està pensat exclusivament per obres poc o gens editades. Cal entendre per poc editades les alteracions digi-

tals que ajustin de manera global la tonalitat, la lluminositat, el contrast, i la saturació de color de la fotografia. També s'ac-

cepten reducció o eliminació de "viñeteado", neteja de particules o renquadraments moderats. No s'acceptaran edicions par-



PARTICIPANTS 
Tots els socis d’AFIC Blanes. El fet de participar suposa la total acceptació de les bases. 

 

OBRES 
Una foto per lliurament i apartat. La mida de la imatge és lliure, però ha d’anar obligatòriament muntada sobre un suport 
rígid de 30X40 cm (excepte 3a. entrega que és en format digital). Presentació al local social, abans de les 21:30h del dia 
del lliurament (ES PREGA PUNTUALITAT). 
 

IDENTIFICACIÓ 
Darrere l’obra  es farà constar el nom i cognoms de l’autor i el de l'Agrupació: AFIC BLANES, també cal anotar la secció a 
la que es presenta cada foto (b/n, color i/o edició bàsica). Si participes a la lliga gironina et recomanem que indiquis 
quina de les fotos vols enviar i a quina categoria. 
 

VEREDICTE i RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
Al local social a partir de les 21:30 hores. 
Hi haurà un jurat de verificació composat per un mínim de dues persones. El jurat de verificació tindrà la funció de resoldre 
dubtes o sospites quan una fotografia no respecti les bases, en aquest cas, després d'haver demanat els aclariments opor-
tuns i tenir la certesa de la falta, podrà penalitzar les fotografies amb la puntuació mínima del veredicte. Les penalitzacions 
es faran efectives en el moment que es comprovi la falta, per tant es podran dur a terme a llarg de tota la lliga. 
Les fotografies poden ser penalitzades quan no s'ajustin als següents punts: 
Tema: l'obra s'ha d'ajustar al tema i a la categoria a la que es presenta. És corresponsabilitat de l'autor i l'organització de la 
lliga fer i demanar els aclariments necessaris per definir amb claredat que s'accepta, i que no s'accepta, en cada tema. 
Edicions: segons les normes de cada apartat, però en cap cas s'acceptaran edicions que no respectin aquestes premises: 
La totalitat de les imatges utilitzades han d'haver estat realitzades per la persona que presenta la foto. No s'acceptaran 
fotografies composades per imatges de tercers (descarregades d'internet, escanejades, extretes de CD, DVD...). 
Si es permet la utilització de recursos creats per tercers pensades i creades per a l'edició fotogràfica (textures, pinzells, 
accions, plugins, etc.). 
Apel·lem a la responsabilitat de tots i cada un. Demanem honestedat amb el nostre treball i amb els nostres companys. 
 

JURAT i PUNTUACIÓ 
Tres persones de reconeguda solvència fotogràfica que no participin a la lliga puntuaran i comentaran les obres. El seu 
veredicte serà inapel·lable. I només podrà ser canviat pel jurat de verificació demostrant incompliment en les bases. 
La millor fotografia rebrà una puntuació de 20 punts, la resta de 19 en avall, segons criteri del jurat. La Puntuació mínima 
no serà inferior a 8 punts. 
 

PREMIS 
Secció  Blanc i negre.  
Hi haurà 4 premis per als millors classificats. 
Secció  Color. 
Hi haurà 4 premis per als millors classificats. 
Secció Edició bàsica. 
Hi haurà 4 premis per als millors classificats. 
Millor debutant. 
Hi haurà un premi per al soci debutant a la lliga amb millor puntuació indiferentment de la categoria/es a la que participi (cal 
participar a totes les entregues). 
Premi Jove.  
Al millor classificat en qualsevol de les categories i que sigui menor de 22 anys (cal participar a totes les entregues). 
Lliuraments.  
Hi haurà un premi per al millor classificat de cada lliurament. 
 

LLIURAMENT PREMIS   
Es farà al sopar de clausura de la Lliga. El lloc i la data s’anunciaran oportunament als socis una vegada acabada la lliga. 
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