
Imprevistos
Amics de la Fotografia es reserva el dret de resoldre com li sembli més 
convenient qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

Amb la col·laboració:

Cada autor serà l’encarregat de muntar la seva exposició en les dates 
que es marquin i en el lloc que li sigui assignat.
Els autors que per motius diversos no puguin fer el muntatge de la 
seva obra, la faran arribar amb temps a l’adreça de Casa Pastors:
 C/ Major, 31
 17257 Torroella de Montgrí

Als autors que no disposin de marcs se’ls en facilitaran uns de 
40x50. Cada autor haurà de portar les seves fotos en un “paspartú” 
d’aquesta mida.

Cada autor recollirà la seva obra. En cas d’impossibilitat, 
ho farà Amics de la Fotografia i restarà un mes, des de la  
clausura, guardada per poder recollir-la. 
Els autors que els sigui impossible venir a recollir la seva 
exposició se’ls podrà enviar per missatgeria. Les despeses 
aniran a càrrec de l’autor.

Nota: Les dates per muntar i desmuntar les exposicions es 
concretaran més endavant i en funció de l’espai expositiu.

Objectiu
Obrir uns espais on els fotògrafs puguin mostrar els seus treballs 
durant  el mes d’abril de 2019.

Participants
Fotògrafs,  ja siguin afeccionats o professionals.

Àrea temàtica
Els treballs fotogràfics es presentaran amb temàtica lliure.

Selecció
Un jurat format per professionals del món de la fotografia, serà  
l’encarregat d’escollir els treballs que s’exposaran.

Dossier de presentació
Cada dossier haurà d’incloure:
• Títol del treball fotogràfic.
• Una reflexió escrita de les imatges (màxim un full).
• Relació dels aspectes tècnics del treball: extensió i formats  
 definitius de les fotos ( p.e.: 20 fotos en marcs de 40x50 cm).
•  Una selecció de les imatges que s’exposaran, 12 fotos en format  
 JPG. i a baixa resolució (72 ppp i 1024 píxels del costat més  
 gran i que no passin de 500 KB).
•  Qualsevol altre tipus de documentació que es consideri adient.
•  Nom del fotògraf, adreça, telèfon i e-mail.

Nota: La reflexió escrita i les dades han d’anar en un document 
word Les fotos s’han d’adjuntar per poder-les descarregar. 

Calendari de presentació.
El dossier de presentació s’ha d’enviar, per e-mail, com a màxim, 
el 15 d’octubre de 2018, a l’adreça electrònica: 
amicsfoto@gmail.com

Projecte becat
Es farà públic el 22 d’octubre de 2018, en la web d’Amics de la  
Fotografia i s’enviarà per correu electrònic a tots els participants.

Amb temps es comunicarà l’espai que ha estat assignat a cadascú. 
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Per l’edició del catàleg i per penjar-ho en la web d’Amics de la Foto-
grafia els autors dels treballs seleccionats faran arribar, abans del 20 
de desembre del 2018 a l’adreça electrònica: amicsfoto@gmail.com

•  Una foto del treball a exposar (màxima resolució).
•  Una breu explicació (20 línies) del treball.
•  Una ressenya de la trajectòria fotogràfica de l’autor/a.
•  Un mitjà de contacte: Telf. o correu electrònic (si es vol).

Documentació
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MIRADES

Amb el suport de:

Àrea de Cultura

Per més Informació
www.fototorroella.cat
Telf : 679794276
amicsfoto@gmail.com


