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PARTICIPACIÓ 
Tothom qui ho desitgi. La participació és gratuïta. S'admeten tot tipus de càmeres. 

Les activitats es publicaran a la web’s del FineArt: https://fineartigualada.cat/es  

o de l’AFI https://www.afigualada.com/ 

 

 

TEMES 

Hi haurà 3 seccions: 

   1. Exterior de les sales d’exposicions 

   2. Interior de les sales d’exposicions 

   3. Fruita 
 

Es podran presentar 2 fotografies per secció  en format digital amb tècnica lliure.  

 

A les seccions 1 i 2, les fotografies hauran de tenir un motiu identificatiu del FineArt 2023 ben clar i 

definit. 

Pot ser un cartell, roll-up, banderola, fotografia, etc... 

A les fotografies d'interior, secció 2, les obres de la sala d’exposició que puguin sortir a la fotografia 

hauran de ser explícites del FineArt 2023. 

En cas de dubte es demanarà el RAW a l'autor. 

 

 

  MIDES I PRESENTACIONS 
Les fotografies hauran d’estar en format JPEG amb una resolució de 240 dpi. 

Si és la foto horitzontal: 

El costat més curt, un màxim de 1280 píxels i el més llarg que no superi els 1920 píxels. 

Si és una foto vertical: 

El costat més llarg, màxim 1280 píxels. 

Si la fotografia és quadrada: 

Un màxim de 1280 píxels a cada costat. 

Si la fotografia és panoràmica: 

El costat més llarg, un màxim de 1920 píxels. 

 
L’arxiu de cada fotografia ha de tenir entre 1,5 - 3 MB. 

 

 

https://fineartigualada.cat/es
https://afigualada.com/


Totes les imatges han de tenir un títol. Frase com “sense títol”,  no seran acceptades, ni tampoc els noms 

d’arxius fotogràfics. 

La imatge no portarà cap símbol que identifiqui l'autor. 

 
En el cas que la mida de la fotografia sigui més gran, el nostre programa que gestiona el concurs no canviarà 

les imatges de grans dimensions. Les imatges grans seran rebutjades. Els participants hauran de tornar a pujar 
les fotografies amb les mesures adequades. 

Les imatges d'un participant no es presentaran als jutges de manera consecutiva.  

 

 

 PREMIS 

· Trofeu/Medalla OR AFI  i  150€, al millor autor del Saló, que serà el qui obtingui  una major 

puntuació del total de les seves fotografies. 

 

· Medalla OR FCF  i  50€,  a la millor fotografia de cada secció. 

 

. 2 Mencions d’Honor Ajuntament d’Igualada 

 

. 2 Mencions d’Honor  AFI per secció 
 

El Ral·li Fineart està reconegut amb el número 2023-9 de la Federació Catalana de Fotografia i és 

puntuable per l'obtenció dels títols AFCF, MFCF i EFCF. 

 

  

JURAT 
Hi haurà un jurat d'admissió que revisarà les fotografies presentades per mirar si compleixen els requisits 

de les bases del concurs 

El jurat estarà format per 3 membres de reconegut criteri fotogràfic. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. 

  El concurs serà conduït d'acord amb les normatives de la Federació Catalana de Fotografia -F.C.F.- 

 

 

INSCRIPCIÓ  I  LLIURAMENT  D'ARXIUS 
La participació és exclusivament en format digital i la inscripció es realitzarà en el moment de pujar les 

fotografies a través de l’adreça: https://www.afigualada.com/ 
A l’esmentada adreça s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció seguint les instruccions i pujar les 

fotografies. 

Responsable del concurs:  Robert Domínguez, 
Contacte de l'organització per a preguntes: e-mail: activitatsafi@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://afigualada.com/


CALENDARI.- 
 

Inici concurs 
24 de febrer de 2023 

Termini d'admissió de les obres: 
22 de març de 2023, a les 24 hores 

Veredicte: 
1 d’abril de 2023, a les 10 h. El jurat es reunirà on line a l’A.F.I., a 

l'Av. Barcelona, 105, edifici IG-NOVA, d’Igualada. 

 

 

EXPOSICIÓ  i  CATÀLEG 
Al web www.fineartigualada.cat i a la www.afigualada.com 

 

LLIURAMENT DE PREMIS 
L'organització trametrà els premis al domicili dels autors. 
Si les circumstàncies del moment ho permeten es valorarà fer el repartiment dels premis de forma presencial 

als locals de l'AFI, comunicant-ho als premiats i als altres autors presentats al concurs. 

 

 

NORMES 
La participació en el ral·li implica que els participants seguiran les bases. 

Cada concursant només podrà aspirar a un premi. Primerament, el jurat atorgarà el premi al millor autor 

del saló, i després s'assignaran la resta de premis. 

L'organització no es farà responsable de qualsevol accident que pugui tenir la persona participant en el 

ral·li. 

Les fotos guanyadores i finalistes passaran a formar part de la fototeca de l'AFI que es reserva el dret a 

exposició i publicació de les obres fent constar el nom de l’autor. 

L'organització es reserva el dret de modificar aquest programa en cas de força major. 

No s’acceptaran reproduccions de les fotografies exposades en els diferents salons del Festival FineArt. 

 
 

PROTECCIÓ DE DADES: 

En inscriure's en aquest saló, vostè dóna el seu consentiment explícit que les dades personals que ha 

proporcionat, incloses les adreces de correu electrònic, siguin retingudes, processades i utilitzades pels 

organitzadors de l'exposició per a fins associades amb aquesta exposició. També dóna el seu consentiment 

explícit perquè aquesta informació s'enviï a organitzacions que han atorgat reconeixement oficial, patrocini 

o acreditació a aquesta exhibició. La inscripció a aquest saló significa que l'estat i els resultats de la seva 

participació es poden fer públics. 

La participació en aquest concurs ens autoritza a informar-lo en propers concursos que promogui l’AFI. En 

aplicació de la nova normativa europea de protecció de dades (RGPD) si no voleu rebre més informació, 

podreu donar-vos de baixa al següent correu  activitatsafi@gmail.com 

 

 

http://www.afigualada.com/
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