60 anys

CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DE L’OBRA DE JOSEP PUIG I CADAFALCH

BASES
L’any 2017 es commemora el 150 aniversari del naixement de l’arquitecte mataroní Josep Puig i
Cadafalch i també el 100 aniversari de la seva elecció com President de la Mancomunitat de Catalunya.
Amb aquest motiu i per tal de contribuir a la difusió de l’obra d’aquest il·lustre arquitecte, l’Associació
d’Amics de Josep Puig i Cadafalch, conjuntament amb Foto-Cine Mataró de l’Unió Excursionista de
Catalunya, organitzen un concurs fotogràfic internacional d’acord amb les bases següents.
Es pot veure l’obra de l’arquitecte a http://www.amicspuigicadafalch.cat
RECONEIXEMENTS: De la FCF: 2017/13, per tant es regirà per les seves normes i serà puntuable per l'obtenció dels seus
títols honorífics.
PARTICIPANTS: El saló està obert a tots el aficionats i professionals de tot el món.
TEMA: Monogràfic de l’obra arquitectònica de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, en qualsevol lloc del món.
MODALITAT: Arxius digitals.
SECCIONS:
A: MONOCROM i COLOR. S'acceptaran totes les tècniques fotogràfiques, exceptuant els muntatges que vulnerin la
integritat arquitectònica.
B: INSTAGRAM. S'acceptaran totes les tècniques fotogràfiques, exceptuant els muntatges que vulnerin la
integritat arquitectònica.
NÚMERO DE FOTOGRAFIES:
A: Màxim 6 per autor.
B: Il·limitat per autor.
MANERA DE PARTICIPAR:
SECCIÓ A: En format JPG, a 4000 píxels pel costat més llarg de la imatge.
Recomanem que l'espai de color sigui sRGB. Cap arxiu pot superar 3Mb.
Via Internet. La inscripció, la tramesa de les imatges s'efectuarà per Internet des del lloc Web,
http://www.fotocinematarouec.cat , seguint les instruccions del programa informàtic.
SECCIÓ B: Les fotografies es pujaran a INSTAGRAM amb el hashtag, #150puigicadafalch, i acompliran amb les normes
d’aquesta xarxa social.
JURAT DE SELECCIÓ: Mensualment un jurat de selecció de Foto-Cine Mataró i l’Associació d’Amics de Josep Puig i
Cadafalch, seleccionaran 20 fotografies que passaran a formar part del veredicte final.
NOTIFICACIONS: Tant les seleccionades mensualment con les del veredicte final d’aquesta secció es notificarà a la xarxa
d’INSTAGRAM i a la web, http://www.fotocinematarouec.cat i http://www.amicspuigicadafalch.cat .
Els autors amb fotografies finalistes o premiades, caldrà que lliurin a la organització per notificar-ne temes informatius
d’aquest concurs, un correu elèctric amb les seves dades.
CALENDARI DEL SALÓ:
Obertura admissió
Data límit d'admissió
Veredicte del Jurat
Enviament de notificacions
Exposició i lliurament de premis
Enviament del catàleg

1 de desembre de 2016
12 de setembre de 2017
16 i 17 de setembre de 2017
20 de setembre de 2017
17 d’octubre de 2017
pendent de concretar

PREMIS SECCIONS, A i B.
Premi d'Honor: Al autor que mes fotografies classifiqui dins de les 25 finalistes. Medalla commemorativa de l’A.A. de Puig i
Cadafalch dissenyada per el esculto mataroní Manuel Cusachs i Xivillé i medalla de la FCF
Premis per obra solta:
Premi de l’Ajuntament de Mataró a la millor fotografia
Accèssit 1er amb medalla de l’A.A. de Puig i Cadafalch, dissenyada per el esculto mataroní Manuel Cusachs i Xivillé
Accèssit 2on amb medalla de l’A.A. de Josep Puig i Cadafalch, dissenyada per el esculto mataroní Manuel Cusachs i
Xivillé
Un mateix concursant no podrà obtenir més d’un premi en la mateixa secció.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

DRETS DE PARTICIPACIÓ:
SECCIÓ A
10 € / 15 $ USD per autor, el pagament s'efectuarà via PayPal des del formulari d'inscripció des del lloc web,
http://www.fotocinematarouec.cat seguint les instruccions del programa informàtic.
Als autors que no compleixin totes les condicions de participació o no hagin fet el pagament dels drets d’inscripció no se’ls
admetran les seves obres.
SECCIÓ B
Gratuït
JURAT :
Esteve Mach i Bosch, president de l’associació Amics de Josep Puig i Cadaflach – Catalunya, Espanya.
Ferran Terra i Tarros, fotògraf membre de Foto-Cine Mataró de UEC- Catalunya, Espanya.
Ramon Manent i Rodon, fotògraf de reconegudament internacional, Catalunya, Espanya.
Vicenç Semper i Jurado (AFIAP) Catalunya, Espanya.
EXPOSICIÓ:
La exposició de les obres s’inaugurarà el 17 d’octubre de 2017, en la sala que oportunament es comunicarà.
EXPOSICIÓ VIRTUAL: Les fotografies presentades i la estadística del concurs podrà ser visionada al lloc web,
http://www.fotocinematarouec.cat des d’on podran descarregar un catàleg digital interactiu per part dels interessats.
DRETS D’AUTOR: L’Associació d’Amics de Josep Puig i Cadafalch, així com Foto-Cine Mataró de UEC podran utilitzar les
fotografies presentades (premiades o no) per finalitats culturals (exposicions, publicacions...) fent constar el nom de l’autor i
sempre que no sigui amb finalitat de lucre.
Els participants es responsabilitzen de ser els autors i que no existeixen drets de terceres persones sobre les fotografies
presentades i/o d’altres reclamacions de drets d’imatge sobre les mateixes.
Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes Bases, serà resolt pels organitzadors.

