
II Concurs Internacional de fotografia “La 
Carxofa – Flor D’Hivern 2019”

ORGANITZACIÓ 

Grup Fotogràfic Santboià dPhoto’SB con amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi de Ll., 
organitzen el 2on. Concurs Internacional de fotografia, La Carxofa – Flor d’Hivern 2019, amb el 
reconeixement de FIAP,CEF Y FCF. 

Responsable del Saló: Jordi Aragonès / concursos@dphotosb.com 

RECONEIXEMENTS 

Aquest concurs està reconegut per: 

Fédération Internationale de l’Art Photoraphique  ( FIAP )   2019/338 

Confederación Española de Fotografía  ( CEF )   I-2019/14 

Federació Catalana de Fotografia  ( FCF )   2019/47 

Puntuable per a l'obtenció dels títols FIAP, CEF i FCF, segons normatives. 

SECCIONS 

1.- Lliure Monocrom*. 

2.- Lliure Color. 

3.- Fotografia de Viajes ** 

4.- La Carxofa – Flor d’Hivern*** 

CALENDARI 

- Lliurament d'obres: Des el 01 de Maig de 2019 fins el 15 d'octubre de 2019. 
- Veredicte: el 19 d'octubre de 2019. 
- Notificació de resultats: el 28 d'octubre de 2019. 
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- Lliurament de premis i inauguració de l'exposició el 06 de Desembre de 2019. 
 

JURAT 

El tribunal està compost per tres jurats reconeguts per la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
FOTOGRAFÍA i la FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA i el seu veredicte serà públic i 
inapel·lable: 

.- Joan Elias Boada  EFIAP/b, PPSA, MCEF, MFCF1* 

.- Joan Serrano Zoroa  ESFIAP-EFIAP-ECEF-M2*FCF-JAFCF 

.- Xavier Moreno Velaure   Jurat FCF 

BASES 

Participants 

Obert a qualsevol fotògraf, aficionat o professional i de qualsevol nacionalitat. 

Obres 

Un màxim de quatre obres per secció. 

No es pot repetir la mateixa fotografia en diferents seccions. 

Totes les parts de la imatge han d'haver estat fotografiades per l'autor / a. 

No s'admeten ni s'acceptaran obres amb continguts contraris al dret a l'honor, a la intimitat 
personal i familiar i / o la pròpia imatge de les persones, especialment de menors. Una obra pot 
ser rebutjada si els organitzadors consideren que no s'ajusta a les bases. 

Presentació  i  Format 

La presentació de les obres es realitzarà en mode digital i a través de l'adreça: 
www.dphotosb.com a l'enllaç disposat per a això. El format serà JPG amb un màxim de 1920 
píxels en horitzontal i 1080 píxels en vertical, en 300 dpi i sense superar els 2 MB. A la cara de la 
imatge no es podrà afegir cap símbol que pugui identificar l'autor com signatures, nom, títol, 
marca d'aigua, etc. 

Derets de participació 

Inscripció individual:  El preu per participar serà de 20 € independentment del nombre de seccions 
en què participi. 
 
Inscripció en grup:  15 € / participant (mínim de 10 participants). El procés s'inicia amb la 
inscripció individual de tots i cadascun dels components del grup, que no hauran de realitzar el 
pagament en aquest moment. Un cop inscrits tots els participants, el grup enviarà un correu 
electrònic a l'adreça concursos@dphotosb.com indicant una adreça postal (Carrer, número, 
població i país) i els noms, cognoms i números de referència de tots els integrants del grup. 
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Després d'enviar el correu anterior es realitzarà un únic pagament per l'import total de les 
inscripcions de tots els components del grup. L'adreça postal servirà per enviar de forma conjunta 
els premis obtinguts. 

La forma de pagament està recollida també a la web: http://www.dphotosb.comi només serà 
vàlid aquest mètode. 

PREMIS 

En aquest concurs, s'atorgaran un total de 49 premis més un premi econòmic de 500 €. 

Premi Principal 

Pin Blau (FIAP) al millor autor del Concurs, que serà el que aconsegueixi major nombre de 
fotografies seleccionades. 
 
Premi Especial "La Carxofa, flor d'hivern" 

Medalla d'Or FIAP i 500 € a la fotografia guanyadora de la secció La Carxofa – Flor d’Hivern 

Premis per Secció 

1 Medalla Or FIAP (4 en total) 

1 Medalla Plata  CEF (4 en total) 

1 Medalla Bronze  FCF (4 en total) 

2 Mencions honorífiques FIAP (8 en total) 

2 Mencions honorífiques CEF (8 en total) 

5 Diplomes (20 en total) 

EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS 

La inauguració de l'exposició i lliurament de premis es durà a terme a la Carpa Fresca de la Fira 
de la Puríssima 2019 a Sant Boi de Ll. el dia 6 de desembre de 2019 a les 13h. i s'exhibiran les 
obres premiades. Els premis no recollits durant l'acta de lliurament seran enviats posteriorment 
per correu postal. 

 

CATÀLEG 

El catàleg del concurs s'enviarà en format pdf i per mitjans telemàtics a partir de gener de 2020. 
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NOTAS 

- Els autors són responsables exclusius de tots dels drets d'imatge i propietat que puguin 
generar les seves obres. 

- No es podrà presentar la mateixa fotografia en mes d'una secció. 

- dPhotoSB es reserva el dret de reproducció de les obres finalistes i premiades, citant 
sempre el nom de l'autor i sense que això li generi cap benefici econòmic, per a la creació 
de catàlegs i o material promocional de futures edicions dels concursos de dPhotoSB. 

- Qualsevol imprevist serà resolt per la comissió organitzadora. 

- La participació en aquest concurs suposa l'íntegra acceptació de les bases. 

- Pel sol fet d'enviar les seves imatges o arxius a un saló sota Patrocini de FIAP, el 
participant accepta sense excepció i sense objecció que les imatges enviades poden ser 
investigades per FIAP per establir si obeeixen a les regulacions i definicions de FIAP encara 
que el el participant no és membre de FIAP; que FIAP utilitzarà tots els mitjans a la seva 
disposició per a aquesta empresa; que qualsevol rebuig a cooperar amb FIAP o qualsevol 
negativa a presentar els arxius originals com els capturats per la càmera, o la manca de 
proves suficients, serà sancionat per la FIAP i que en cas de sancions després de 
l'incompliment de les normes de la FIAP, el nom de l'participant serà publicat de qualsevol 
forma útil per informar les infraccions de les regles. Es recomana deixar intactes les dades 
EXIF en els arxius enviats per facilitar eventuals investigacions. 

(* ) Definició de F.I.A.P. de la Fotografia blanc i negre (MONOCROM) 

Una obra en blanc i negre, anant des del gris molt fosc (negre) fins al gris molt clar (blanc) és un 
treball monocromàtic amb diversos tons de gris. Una obra en blanc i negre virada per complet en 
un sol color seguirà sent un treball monocromàtic poden figurar en la categoria de blanc i negre; 
dit treball pot reproduir-se en blanc i negre en el catàleg d'un saló sota el patrocini de FIAP. 
D'altra banda, un treball en blanc i negre modificat per un viratge parcial o per l'afegit d'un color 
es converteix en un treball de color (policroma) i ha de figurar en la categoria de color, aquesta 
obra haurà de ser reproduïda en color al catàleg d'un Saló sota Patrocini FIAP. 

(**) Definició de Travel / Viatges 

Una imatge de viatge expressa les característiques típiques d'una cultura o lloc tal com són 
trobades naturalment. No hi ha limitacions geogràfiques. Imatges d'esdeveniments o activitats 
organitzades específicament per a fotografia així com a subjectes dirigits o contractats, no són 
apropiats. Els primers plans de persones o objectes han d'incloure característiques que proveeixin 
informació sobre l'entorn. No es permeten tècniques de manipulació o modificacions 

com moure, clonar, afegir, eliminar, reorganitzar o combinar elements, excepte canvis de mida o 
retallades. Els únics ajustos permesos són els d'eliminar pols o soroll digital, restauració de 
l'escena original i una completa conversió a escala de grisos. Derivacions, incloent infraroig són 
inacceptables. Tots els ajustos han de semblar naturals.  
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(***)  La Carxofa – Flor d’Hivern    

Estarà representat per la carxofa en les seves diferents formes, camps de conreu, el fruit, la flor i 
de forma gastronòmica (plats on sigui present la carxofa). 
No s'acceptarà cap fotografia que no representi cap de les variants anteriorment exposades. 
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