
BASES DE PARTICIPACIÓ PROJECTE:

L’AHIR I L’AVUI D’UN BARRI. INTERPRETACIÓ
FOTOGRÀFICA DE L’ESPAI. BARRRI GÒTIC I NOU

BARRIS

Amb motiu de la celebració del Centenari de l’AFC s’ha plantejat organitzar un projecte
participatiu per seleccionar les fotografies que formaran part de les exposicions dels
centres cívics :

 “L’Ahir i l’Avui del Barri Gòtic. Interpretació fotogràfica de l’espai ”
 “L’Ahir i l’Avui de Nou Barris. Interpretació fotogràfica de l’espai”

Organització
Grup Exposicions Centenari
Agrupació Fotogràfica de Catalunya – AFC –

Seccions

Per cada barri s’han triat 20 i 18 localitzacions, respectivament.

 BARRI GÒTIC
 Gòtic Pça Catalunya 1
 Gòtic Pça Catalunya 2
 Gòtic Portal Àngel 1
 Gòtic Portal Àngel 2
 Gòtic Via Laietana 1
 Gòtic Via Laietana 2
 Gòtic Pça Nova 1
 Gòtic Catedral 1
 Gòtic Catedral 2
 Gòtic Catedral 3
 Gòtic Corona Aragó 1
 Gòtic Pça Rei 1
 Gòtic Ajuntament 1
 Gòtic Correus 1
 Gòtic Duanes 1
 Gòtic Rambla 1
 Gòtic Rambla 2
 Gòtic Rambla 3
 Gòtic Pça Reial 1
 Gòtic Pça Sant Josep Oriol 1

 NOU BARRIS

 Nou Barris Ciutat Meridiana 1
 Nou Barris Ciutat Meridiana 2
 Nou Barris Torre Baró 1
 Nou Barris Vallbona 1
 Nou Barris Canyelles 1
 Nou Barris Roquetes 1
 Nou Barris Trinitat Nova 1
 Nou Barris Trinitat Nova 2
 Nou Barris La Guineueta 1
 Nou Barris Verdum 1
 Nou Barris Prosperitat 1
 Nou Barris Turó 1
 Nou Barris Turó 2
 Nou Barris Porta 1
 Nou Barris Porta 2
 Nou Barris Vilapiscina 1
 Nou Barris Vilapiscina 2
 Nou Barris Turó 3



Calendari

Inici recepció fotografies 01/02/23

Data límit d’admissió 31 maig de 2023 (a les 24:00 hora local)

Període de votacions dels/les soci@s Del 01 al 15 de Juny 2023

Notificació resultats Finals Juny 2023 (intranet AFC)

Exposició Centre Cívic Pati Llimona, 19/10/23 – 09/12/23
Centre Cívic Can Basté, 02/11/23 – 23/12/23

Participants
Tots els/les soci@s de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

Participació
Per participar i tenir accés a la Galeria d’imatges i localitzacions, cada soci/a s’haurà
d’inscriure’s a través de l’App PlayOff Entitats, on trobarà tota la informació del Projecte.
Només es podrà presentar una fotografia per cada localització i es podrà participar a tantes
localitzacions com es desitgi de cada barri.

Les fotografies han de ser capturades durant el període d’admissió de 2023.

Presentació de les obres
La plataforma de gestió de les fotografies serà Fotogenius i serà necessari tenir usuari en la
web https://afc.fotogenius.es

S’acceptarà la utilització de qualsevol dispositiu fotogràfic i tècnica.

Format: *JPG/*JPEG
Mides de les imatges:

Màxim horitzontal: *1024px
Màxim vertical *800px.
Peso: menys de *1Mb.

Arxiu: els noms dels fitxers (.*jpg) hauran d’incloure el nom del concursant amb el que
s’identifiquen a PlayOff seguit amb el nom de la localització.

Ex: 57_PçaCatalunya1

Les fotografies no podran tenir cap identificació dels/les participants, signatura, nom, marca
d’aigua o similar. No complir amb aquesta condició serà motiu de desqualificació.

Selecció de fotografies per les exposicions
La selecció de les fotografies es farà per votació de tot@s els/les soci@s de l’AFC, entre el
01/06/23 i el 15/06/23.

El fet de participar dona dret a votar com a jurat.

Els/les soci@s que no hagin participat i vulguin votar com a jurat ho hauran de sol·licitar

durant el període de votacions a: concursos@afc.cat.Serà necessari tenir usuari de
Fotogenius.

La inscripció com a jurats es farà a través d’inscripció a la plataforma Fotogenius en els dos
grups d’exposicions del projecte:

– Barri Gòtic
– Nou Barris



S’han de puntuar totes les fotos de cada localització. Puntuarem amb un 0 les que no ens
agradin i amb un 1 les que ens agradin .

Les dues fotografies més votades de cada localització seran impreses i exposades. Les dues
primeres més la resta de les que obtinguin millor puntuació de cada localització, fins la
desena, s’inclouran en un vídeo que es projectarà a les sales d’exposició.

Els/les socis/es de les obres seleccionades es comprometen a lliurar els fitxers en les mides
següents:
Costat més llarg 3200 píxels
Costat més curt 2400 píxels
Resolució 300 ppp
Format JPG

Responsable de l’activitat:
Màxim Poncela,
Vocal de Concursos
Agrupació Fotogràfica de Catalunya
concursos@afc.cat

Drets d’exposició
Pel fet de concursar, els/les soci@s participants cedeixen a l’AFC els drets indefinits
d’exposar i fer ús de les seves fotografies, mencionant en tots els casos la seva autoria. Les
fotografies seleccionades s’exhibiran a la galeria de la web de l’AFC. Les fotografies millor
valorades podran ser publicades en les xarxes socials de l’AFC i podran ser impreses i
emprades en exposicions organitzades per l'AFC, en els propis espais i en aquelles entitats o
institucions amb les quals l'AFC hi tingui acords de col·laboració. Aquestes fotografies
passaran a integrar el fons fotogràfic de l'Agrupació.

Les obres seleccionades seran exposades als Centres Cívics, Pati Llimona i Can Basté.
Una vegada acabada l’exposició de Can Basté, aquesta serà exposada a la seu de l’Arxiu
Històric de Roquetes-Nou Barris.

Drets d’autor
L’autor/a de les obres, pel fet de participar, es reconeix autor/a d’aquestes obres i està en el
ple dret d’autoritzar que aquestes siguin exposades i publicades en qualsevol tipus de suport.
L’autor/a són responsables exclusius de tots els drets d’imatge i propietat que puguin generar
les seves obres.

Els participants autoritzen a “l’AGRUPACIÓ FOTOGRAFICA DE CATALUNYA” la
reproducció de les seves obres per a fins de promoció del projecte participatiu en particular i
de les seves activitats en general, així com per a l’edició d’un catàleg en qualsevol suport,
fent constar en tot moment el nom de l’autor/a.

L’AGRUPACIÓ FOTOGRAFICA DE CATALUNYA no es responsabilitza ni pels drets d'autor
de cap element (imatge, àudio, vídeo) del catàleg digital ni per la representació de qualsevol
persona o lloc inclòs o que aparegui en les obres presentades.

Nota:
L’organització es reserva el dret d’introduir les modificacions que cregui oportunes per
resoldre qualsevol contingència no prevista.
L’organització i els/les participants accepten el reglament d’aquestes bases.

Vocalia de concursos
concursos@afc.cat
Gener 2023


