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Promoure i potenciar la realització 
de treballs fotogràfics inèdits.

Participants.
Qualsevol persona major d'edat, 

independentment de la seva 
nacionalitat o lloc de residència.

Àrea temàtica.
Lliure.

Premi.
2.500 euros pel disseny, l’edició, 

la publicació i la distribució d'un 
fotollibre a càrrec d'Ediciones Posibles 
i 500 euros per les despeses de 
producció de l'exposició.

Dossier de presentació.
Dades personals (nom, cognoms, 

NIF, adreça electrònica, telèfon i web).
Títol del projecte.
Breu sinopsi del projecte.
Reflexió escrita del projecte (màxim 

dos fulls).
Biografia de l'autor/a.
Sèrie d'imatges ordenades del 

projecte, entre 30 i 60, en jpg, de 
1.920 px el costat més llarg i a 72 dpi. 
No s'han de presentar en format pdf.

No s'acceptaran maquetes físiques, 
però en el cas que algú ja en tingui 
una, podrà enviar-la en pdf. Tindran 
la mateixa consideració les maquetes 
acabades que les sèries de fotografies. 
La maqueta (en cas de presentar-se 
i ser guanyadora) podrà ser treballada 
i considerada per l'equip editorial amb 
el consens de l'autor. Per tant, l'equip 
editorial no està obligat a publicar la 
maqueta tal com ha estat presentada 
i plantejada al dossier.

Les persones participants 
seleccionades entregaran les imatges 
en tiff, ample mínim de 30 cm i a 300 
dpi. El material s'haurà d'enviar per 
WeTransfer a l’adreça electrònica: 
amicsfoto@gmail.com

Treball fotogràfic.
Els treballs han de ser inèdits, no 

haver-se editat en format llibre i no 
haver estat exposats ni premiats en 
qualsevol altra convocatòria. En tot 
cas, el jurat podrà acceptar un treball 
divulgat a mode de presentació segons 
el seu criteri i l'abast que hagi tingut 
en els mitjans de comunicació.

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

Projecte becat.
Entre els projectes presentats, el 

jurat n'escollirà un, tenint en compte 
tant la qualitat del projecte com les 
possibilitats narratives.

Dels 3.000 euros del premi, el 
guanyador/a en disposarà de 500 per 
a la producció de l'exposició. La resta 
(2.500 euros) aniran a l'edició del 
fotollibre i es pagaran directament a 
l’editorial.

Si el cost de l'exposició és superior 
als 500 euros de la beca, el fotògraf/a 
es farà càrrec de les despeses.

L'exposició i la presentació del 
llibre es duran a terme a la sala 
d'exposicions que els Amics de la 
Fotografia tenen a Torroella de 
Montgrí, segons el calendari establert 
en aquestes mateixes bases.

Edició del llibre.
El fotollibre serà editat i publicat 

per Ediciones Posibles.
L'editor posarà tots els mitjans per 

a l'edició del llibre. Es farà càrrec dels 
treballs d'edició, disseny, preimpressió, 
impressió, distribució i difusió, tant a 
nivell nacional com internacional.

L'editor signarà un contracte 
d’edició amb el fotògraf/a 
seleccionat/da, en què quedarà 
estipulat el pagament en concepte de 
drets d’autor (10%).

Es farà constar, en l'edició del llibre, 
el logo de l'associació Amics de la 
Fotografia, com a donant de la beca, 

així com els logos de les institucions 
que hi donen suport i la fan possible.

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

L'edició i presentació del llibre, així 
com l'exposició fotogràfica, s’han de 
fer i organitzar durant l'any 2020.

Jurat.
Llorenç Raich, assagista, comissari 

i professor de l'IEFC.
Manel Esclusa, fotògraf.
Enric Montes, fotògraf  i professor 

especialitzat en el món de l'edició de 
llibres de fotografia.

Un/a representant d'Ediciones 
Posibles estarà present durant la 
reunió (podrà opinar però no votar).

Calendari.
30 de setembre de 2019. Data 

màxima per a la presentació del 
dossier del projecte.

21 d'octubre de 2019. Comunicació 
de la decisió del jurat.

Notes.
La participació a la convocatòria 

suposa l’acceptació d’aquestes 
bases. L’organització es reserva el 
dret a resoldre, com li sembli més 
convenient, qualsevol situació no 
prevista i d’utilitzar les imatges dels 
projectes becats per a la promoció 
d’altres convocatòries.

En participar, el fotògraf/a acredita 
que és l'autor/a de les fotografies i que 
cap d'aquestes s’oposa a qualsevol dret 
públic o privat.

La persona guanyadora es fa 
responsable de la titularitat dels 
drets d'autor de l'obra fotogràfica 
presentada 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.

L'autor/a dona dret, tant a 
l'associació Amics de la Fotografia de 
Torroella de Montgrí com a Ediciones 
Posibles, a l'ús de les imatges del 

projecte en format digital per a la 
promoció de la presentació del premi 
al web i xarxes socials, i ofereix la 
possibilitat d'imprimir algunes imatges 
del projecte en format postal, com 
invitacions per a la presentació del 
llibre i l'exposició.

Més informació.
fototorroella.cat
amicsfoto@gmail.com
679 794 276

Col·labora:

Organitza:


