
BASES	DE	LA	15a	LLIGA	FOTOGRÀFICA	SOCIAL	2019	

	

QUI	POT	PARTICIPAR	

• Tots	els	socis	de	l’AFA	que	ho	desitgin	i	que	estiguin	al	dia	del	pagament	de	la	quota.	

FUNCIONAMENT	

• Cada	participant	ha	de	presentar	una	fotografia	en	les	dates	previstes	a	l’apartat	Calendari.		
• Les	 fotografies	 hauran	 de	 complir	 les	 prohibicions	 corresponents	 indicades	 a	 l’apartat	

Calendari.		
• Les	fotografies	poden	ser	fetes	amb	qualsevol	tècnica	i	processades	a	criteri	personal.		
• El	format	és	lliure,	però	les	fotografies	només	es	poden	presentar	muntades	sobre	un	suport	

rígid	que	pot	ser	de	30	x	40	cm	o	de	40	x	50	cm.	

	PREMI	DE	LA	LLIGA	“REGULAR”	

• 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.	

• La	votació	anirà	del	0	al	10	(0	com	a	puntuació	més	negativa	i	10	com	la	més	positiva)	tenint	
en	compte	la	tècnica	fotogràfica	(composició,	llum,	nitidesa,	enquadrament…)	i	l’originalitat	i	
creativitat	del	fotògraf	(innovadora,	experimental,	especial,	personal...).	

• La	puntuació	final	de	cada	fotografia	es	determinarà	de	la	següent	manera:	
o En	un	50%	a	través	de	la	mitjana	de	les	puntuacions	que	hagi	rebut	dels	participants	

en	el	 lliurament	assistents	al	 local	en	el	moment	de	 la	votació.	En	queden	excloses	
del	càlcul	la	puntuació	més	alta	i	la	més	baixa.		

o En	un	50%	de	 la	 puntuació	d’un	 comentarista,	 convidat	 per	 l’AFA,	 que	 les	 valorarà	
presencialment.	 En	 cas	 que	 algun	 dia	 no	 hi	 hagi	 comentarista	 aquesta	 puntuació	
quedarà	en	blanc.	

o La	suma	dels	dos	resultats	donarà	la	puntuació	de	cadascuna	de	les	fotografies.	
o A	més,	 a	 cada	 lliurament	 es	 concedirà	 1	 punt	 addicional	 a	 aquells	 participants	 que	

enviïn	 l’arxiu	 de	 la	 seva	 fotografia	 al	 correu	 info@afaarenys.cat.	 El	 termini	màxim	
per	 fer	 arribar	 aquest	 arxiu	 serà	 la	mitjanit	 del	 dia	 posterior	 al	 dia	 de	 lliurament.	
Caldrà	especificar	en	el	nom	de	l’arxiu:	nom	del	fotògraf	+	número	de	lliurament	(per	
exemple,	 en	 el	 primer	 lliurament	 seria	 joancomella1,	 en	 el	 segon	 lliurament	
joancomella2	i	així	successivament).		

• El	 guanyador	 de	 cada	 lliurament	 sortirà	 de	 la	 suma	 de	 les	 votacions	 dels	 participants	 +	 la	
votació	del	comentarista	convidat	+	la	puntuació	extra	per	haver	enviat	la	imatge	per	correu	
electrònic	dins	el	termini	marcat.	

• El	rànquing	dels	participants	es	confeccionarà	amb	la	suma	acumulada	de	les	puntuacions	de	
cada	lliurament.		

• Els	 resultats	 es	 publicaran	 i	 actualitzaran	 al	 portal	 web	 de	 la	 nostra	 entitat:	
http://afaarenys.blogspot.com	durant	els	dies	següents	a	cada	lliurament.	

• Per	optar	al	premi	Totxo	serà	 imprescindible	haver	participat	a	tots	els	 lliuraments	 i	 també	
haver	enviat	totes	les	fotografies	en	format	digital.		



• Les	 imatges	 es	 publicaran	 també	 al	 web	 de	 l’AFA	 els	 dies	 posteriors	 al	 lliurament.	
Apareixeran	 amb	 el	 mateix	 ordre	 en	 què	 es	 van	 exposar	 a	 la	 paret	 de	 la	 sala	 el	 dia	 del	
lliurament.	

PREMI	“POPULAR”	

• La	Comissió	 de	 la	 Lliga	 escollirà	 3	 persones	 externes	 a	 l’AFA	per	 cadascun	dels	 lliuraments	
que	actuaran	com	a	Jurat	Popular.	

• Els	 membres	 del	 Jurat	 Popular	 actuaran	 de	 forma	 anònima	 i	 la	 seva	 identitat	 no	 serà	
coneguda	pels	participants	a	la	Lliga.		

• Dos	dies	després	del	lliurament	la	Comissió	de	la	Lliga	enviarà	un	l’enllaç	al	Jurat	Popular	on	
podrà	 visualitzar	 les	 imatges	 presentades	 amb	 la	 mateixa	 numeració	 i	 ordre	 que	 es	 van	
exposar	 al	 local	 social	 al	 lliurament	 presencial.	 El	 Jurat	 Popular	 podrà	 assignar	 a	 cada	
fotografia	una	puntuació	que	podrà	anar	de	0	a	10	punts	(0	com	la	valoració	més	negativa	i	
10	com	la	més	positiva).	

• Els	arxius	de	les	imatges	que	no	es	rebin	en	el	termini	previst	no	podran	ser	enviades	al	Jurat	
Popular	i	es	valoraran	amb	0	punts.	

• Hi	haurà	un	guanyador	“popular”	a	cada	lliurament.	
• El	rànquing	del	Fotògraf	més	popular	s’obtindrà	de	la	suma	acumulada	de	les	puntuacions	de	

cada	lliurament	i	conformarà	una	classificació	completament	independent	de	la	classificació	
de	la	Lliga	Regular,	finalitzant	amb	un	reconeixement	personal	al	final	de	la	Lliga.	

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,	C/	

Sant	Ramon,	29	(Casal	de	Joventut	Seràfica)	d’Arenys	de	Mar.	A	les	9	del	vespre	es	tancarà	la	
recepció	d’obres	i	s’iniciarà	la	votació.		

• Les	dates	de	lliurament		seran	les	següents:	
o 1r	lliurament:	dijous,	17	de	gener	de	2019	TEMA	PROHIBIT	RETRAT.	
o 2n	lliurament:	dijous,	14	de	febrer	de	2019	TEMA	PROHIBIT	COLOR	(Quan	prohibim	el	

color,	no	prohibim	el	blanc	i	negre	ni	els	virats).	
o 3r	lliurament:	dijous,	14	de	març	de	2019		TEMA	PROHIBIT	FOTO	DIÜRNA	i	D’ESTUDI	

(La	foto	diürna	és	aquella	realitzada	entre	la	sortida	i	posta	del	sol).		
o 4t	lliurament:	dijous,	11	d’abril	de	2019	TEMA	PROHIBIT	BLANC/NEGRE.	
o 5è	lliurament:	dijous,	16	de	maig	de	2019	TEMA	PROHIBIT	EXTERIORS.	
o 6è	lliurament:	dijous,	13	de	juny	de	2019	NO	HI	HA	TEMA	PROHIBIT.	

MOLT	IMPORTANT	

• Per	poder	participar	a	 la	Lliga	cal	 inscriure’s	abans	del	dia	11	de	gener	de	2019	enviant	un	
missatge	al	correu	info@afaarenys.cat.	

• 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.	

• Qualsevol	dubte	o	reclamació	serà	atès	per	la	Comissió	de	la	Lliga	que	el	resoldrà.	
• Si	en	algun	dels	lliurament	no	hi	ha	comentarista/jurat	el	resultat	del	lliurament	per	a	la	Lliga	

“Regular”	es	calcularà	només	amb	la	puntuació	sorgida	de	la	votació	dels	participants	+	els	
punts	addicionals	del	lliurament	digital	de	la	imatge.	



• El	sopar	de	cloenda	i	el	lliurament	de	premis	es	durà	a	terme	abans	d’acabar	el	mes	de	juny.	

	

Arenys	de	Mar,	desembre	de	2018	


