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Bases de participació
1. Objectiu
Promoure i potenciar la realització de treballs fotogràfics inèdits.

2. Participants
Podran participar-hi tots els fotògrafs majors d’edat, sense im-
portar la nacionalitat o el lloc de residència. 

3. Àrea temàtica
La temàtica és lliure.

4. Dossier de presentació
• Dades personals (nom,cognoms, DNI, e-mail, telèfon, web).
• Títol del projecte.
• Una sinopsis breu del projecte.
•  Una reflexió escrita del projecte (màxim dos fulls).
•  Una ressenya de la trajectòria fotogràfica. 
•  Sèrie d’imatges ordenades, entre 30-40, del projecte, en JPG,  
 a 1200 píxels del costat més llarg i a 72 dpi.

Tot aquest material s’haurà d’enviar per wetransfer al correu: 
amicsfoto@gmail.com

5. El treball fotogràfic
Els treballs han de ser inèdits i no haver estat exposats ni pre-
miats en qualsevol altre convocatòria. En tot cas, el jurat podrà 
acceptar, segons el seu criteri, un treball divulgat a manera de 
presentació segons l’abast que hagi tingut en els mitjans de 
comunicació.

Seran admesos aquells projectes que estiguin en procés de crea-
ció o finalitzats, independentment de la data de començament.

6. Projecte becat
Entre els projectes presentats, el jurat n’escollirà un el qual 
disposarà de 2.500 € per a la realització i producció d’una ex-
posició i d’un llibre sobre el seu treball. 

L’exposició i la presentació del llibre es duran a terme en la sala 
d’exposicions que Amics de la Fotografia té a Torroella de Mont-
grí, segons el calendari establert en aquestes mateixes bases.

 

8. Jurat 
Estarà format per:
•  Llorenç Raich, professor de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 

Catalunya.
•  Manel Esclusa, fotògraf.
•  Enric Montes, fotògraf i professor especialitzat en el món de 

l’edició de llibres de fotografia

9. Calendari

Notes:
•  La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aques-

tes bases. L’organització es reserva el dret de resoldre, com li 
sembli més convenient, qualsevol situació no prevista en aques-
tes bases i d’utilitzar les imatges dels projectes becats per a la 
promoció d’altres convocatòries.

•  Pel fet de participar-hi el fotògraf acredita que és l’autor de les 
fotografies i que cap d’elles és contrària a qualsevol dret públic 
o privat.

•  La persona guanyadora es fa responsable de la titularitat dels 
drets d’autor de l’obra fotogràfica presentada a la convocatòria 
i, si s´escau, dels textos que s’incloguin en la publicació, així 
com dels drets d’imatge de les persones que apareixen en les 
fotografies.

Amb la col·laboració:

Per més informació:
• fototorroella.blogspot.com 

• amicsfoto@gmail.com
• tlf: 676 042 874

7. Característiques per l’edició del llibre:
•  El guanyador tindrà el control sobre el disseny i la maque-

tació del llibre. 
•  En el cas d’una autoedició, el guanyador s’haurà de buscar 

la impremta que consideri millor i responsabilitzar-se d’una
 mínima distribució del llibre.
•  En el cas d’una edició, el guanyador s’haurà de buscar una 

editorial que, a més, es responsabilitzi de la distribució del 
seu llibre.

•  Una part important de la beca anirà per cobrir les despeses de 
l’edició del llibre, per tant, els diners es donaran directament 
als llocs on s’hagin produït: impremta, dissenyador, editorial.

•  Si el cost de l’exposició i de la producció del llibre és superior 
a l’import de la beca, el guanyador es farà càrrec de les despe-
ses que superin els 2.500 € estipulats en la mateixa.

•  Es farà constar en l’autoedició o l’edició del llibre, el logo 
de l’Associació d’Amics de la Fotografia, com a donant de la 
beca, així com els logos de les institucions que ens recol-
zen i fan possible aquesta beca.

•  Amics de la Fotografia es quedarà amb el 10% dels llibres 
editats.

•  Per qui ho vulgui, Amics de la Fotografia pot facilitar el con-
tacte amb una impremta, un dissenyador i amb una editorial.

•  L’edició i presentació del llibre, així com l’exposició fotogràfi-
ca, ha de fer-se i organitzar-se durant l’any 2018.

30/09/2107 
Data màxima per la presentació 
del dossier del projecte.

21/10/2017
Comunicació de la 
decisió del jurat.


