
 

BASES DE LA 19a LLIGA FOTOGRÀFICA SOCIAL 2023 

 

QUI POT PARTICIPAR? 

Tots els socis de l’AFA que ho desitgin i que estiguin al dia del pagament de la quota. Cal apuntar-s’hi 

abans del 15 de gener enviat un correu electrònic a: lligaafa@gmail.com 

FUNCIONAMENT 

Cada participant ha de presentar una fotografia en les dates previstes, amb els temes detallats a l’apartat 

«Calendari» i complint les normes detallades a aquestes bases. A cada fotografia se li assignarà un 

número i només la Junta coneixerà l’autor. 

Les fotografies no poden haver estat presentades a anteriors lliuraments de la Lliga Fotogràfica Social 

de la AFA ni a exposicions organitzades per la AFA. Tampoc seran acceptades variacions 

d'enquadrament, color o qualsevol edició d'un original prèviament presentat o exposat. 

El format és lliure, però les fotografies només es poden presentar muntades sobre un suport rígid de 

40x50 cm.  

PREMI DE LA LLIGA SOCIAL 

Els lliuraments estan previstos que es puguin fer al local social de manera presencial. Si les 

circumstàncies impedissin fer lliuraments presencials, la Junta emetrà un annex a aquestes bases. 

A cada lliurament, cadascun dels participants té dret a valorar individualment totes les fotografies 

presentades en el lliurament assignant-hi una puntuació i, si ho fa, no pot deixar cap imatge sense 

puntuar. 

També hi haurà un Jurat extern convidat per l'AFA que les valorarà, preferentment en mode presencial, 

el mateix dia del lliurament. Si no ho pogués fer presencial, rebrà els arxius amb les fotografies i emetrà 

vot per e-mail o sistema equivalent. Aquests arxius tindrien per nom el número assignat i es procurarà 

que a les dades no consti l'autor. La votació anirà de 0 a 10 punts. Els participants votaran amb nombres 

sencers, però el jurat extern tindrà la possibilitat de puntuar amb un decimal, essent 0 la puntuació més 

negativa i 10 la més positiva. Es tindrà en compte la tècnica fotogràfica (composició, llum, nitidesa, 

enquadrament...) i l'originalitat i creativitat del fotògraf (innovadora, experimental, especial, 

personal...). 

La puntuació de cada fotografia/lliurament es determinarà de la següent manera: 

I. En un 50% a través de la mitjana de les puntuacions que hagi rebut dels participants assistents 

al lliurament al local en el moment de la votació. En quedaran excloses del càlcul la puntuació 

més alta i la més baixa. 

II. En un 50% de la puntuació d’un Jurat extern. 

III. A més, a cada lliurament es concedirà 1 punt addicional a aquells participants que enviïn l’arxiu 

de la seva fotografia en format jpg, espai de color RGB i amb un mínim de 900 píxels i un màxim  

de 2500 píxels (comptats per la part més gran de la imatge), al correu lligaafa@gmail.com. El 
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termini màxim per fer arribar aquest arxiu serà la mitjanit del dia següent al lliurament. Caldrà 

especificar en el nom de l’arxiu: nom del fotògraf + número de lliurament (per exemple, en el 

primer lliurament seria joancomella1.jpg, en el segon lliurament joancomella2,jpg i així  

successivament). 

El guanyador de cada lliurament sortirà de la suma de les votacions dels participants més la votació del 

Jurat convidat més el punt addicional per haver enviat la imatge per correu electrònic amb les condicions 

i en el termini indicats. 

La classificació final dels participants es confeccionarà amb la suma acumulada de les puntuacions de 

cada lliurament, essent el guanyador final de la 18 Lliga qui sumi més punts després de l’últim lliurament. 

Només hi haurà un guanyador. 

PREMI «TOTXO» 

Addicionalment al reconeixement que es farà al guanyador de la Lliga Social, també s’atorgarà un  premi 

al soci que havent participat a tots els lliuraments i que també hagi enviat totes les fotografies en format 

digital, hagi obtingut menys puntuació en la classificació de la Lliga Social. Aquest reconeixement serà el 

tradicional premi «Totxo» amb el que es reconeix el treball i la constància del participant. Només hi 

haurà un guanyador. 

PREMI «POPULAR» 

Després de cada lliurament, les fotografies s'exposaran al Mercat Municipal, on 3 persones triades per 

l’AFA, però externes a l'Agrupació, actuaran com a Jurat Popular. 

Els membres del Jurat Popular actuaran de forma anònima i la seva identitat no serà coneguda pels 

participants de la Lliga. A cada lliurament el Jurat Popular valorarà cada foto de 0 a 10 punts amb la 

possibilitat de puntuar amb un decimal (0 com la valoració més negativa i 10 com la més positiva), i amb 

les tres valoracions es farà la mitjana, essent aquest valor el que s’utilitzarà per a obtenir les 

classificacions.  

El guanyador final del 18 Premi Popular serà el fotògraf que acumulant les puntuacions mitjanes de cada 

lliurament obtingui la suma més alta després de l’últim lliurament. Només hi haurà un guanyador. 

Les puntuacions i classificacions del Premi Popular seran completament independents de la classificació 

de la Lliga Popular. 

RESOLUCIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ FINAL EN CAS D’EMPAT 

En cas d'empat, serà guanyador qui als lliuraments hagi quedat més vegades millor classificat que els 

altres empatats. Si, així i tot, encara persisteix l'empat, serà guanyador que tingui més antiguitat a l'AFA. 

Si, així i tot, encara hi ha empat, la Junta determinarà lliurement qui és el guanyador final. 

 

 



 

CALENDARI 

Hi haurà 6 lliuraments. 

Els lliuraments tindran lloc entre 3/4 de 9 i les 9 del vespre al local social de l’Agrupació. A les 9 del 

vespre es tancarà la recepció d’obres i s’iniciarà la votació. 

Les dates de lliurament seran les següents: 

 1r lliurament: dijous, 19 de gener de 2023 -  TEMA: LLIURE 

 2n lliurament: dijous, 16 de febrer de 2023 -  TEMA: REFLEXES 

 3r lliurament: dijous, 23 de març de 2023 -  TEMA: CARRER 

 4t lliurament: dijous, 20 d’abril de 2023 -  TEMA: DESENFOCS 

 5è lliurament: dijous, 18 de maig de 2023 -  TEMA: ARQUITECTURA 

 6è lliurament: dijous, 15 de juny de 2023 -  TEMA: NOCTURN 

PUBLICACIÓ FOTOS I RESULTATS 

Els resultats es publicaran i actualitzaran al portal web de la nostra entitat: afaarenys.cat durant els dies 

següents a cada lliurament. També es podran  publicar al grup de WhatsApp. 

Les imatges es publicaran també al web de l’AFA els dies posteriors al lliurament. 

 

ALTRES CONDICIONS 

La participació a la lliga porta implícita l'acceptació de les bases. 

Per poder votar és imprescindible assistir personalment al local el dia del lliurament. 

Les votacions es faran mitjançant el telèfon mòbil de cadascun dels participants, que haurà de portar 

instal·lada una aplicació per llegir un codi QR. 

Si un participant no pot assistir al lliurament, té la possibilitat de presentar la fotografia per mitjà d’una 

altra persona, la qual, però, no podrà votar per ell. En cap cas es podrà recuperar un lliurament 

presentant dues fotografies en un lliurament posterior. 

Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i originalitat de les imatges presentades, així com 

del seu contingut. 

Qualsevol dubte o reclamació serà atès per la Comissió de la Lliga que el resoldrà. 

LLIURAMENT DE PREMIS 

En el transcurs de la Lliga, es fixarà la data, hora i lloc de l’acte de lliurament de premis.  

 

Arenys de Mar, desembre de 2022 


