CONCURS DE FOTOGRAFIA ESQUITXOS

El patrimoni cultural als nostres rius
2017 Edició especial 20 anys

A

ssociació Hàbitats vol celebrar el seu vintè aniversari a través del concurs
fotogràfic Esquitxos. En la present edició es vol recollir la vida que acullen
les riberes dels rius i rieres de Catalunya. En elles hi trobem una gran
riquesa de flora i fauna, així com un espai que les persones han gaudit i aprofitat
durant tota la seva història de formes molt diferents.
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Objectiu
Mitjançant el concurs fotogràfic Esquitxos, Associació Hàbitats, vol difondre la importància dels
espais fluvials en la nostra cultura i les relacions de les persones amb els rius, tant des de la
perspectiva cultural com des d'una perspectiva mediambiental, recollint les visions personals que
transmeten aquests espais en un concurs obert als socis i voluntaris d'Associació Hàbitats i a la
ciutadania en general.
El concurs fotogràfic Esquitxos s'inicià l'any 2007, any del desè aniversari de l'entitat, sota el títol
Porta'ns el teu riu, prenent el riu i les visions personals que transmeten els espais fluvials com a eix
temàtic. El concurs es realitzà amb l'assessorament de la Asociación Fotográfica Enfoque Selectivo i
va estar reconegut per la Federació Catalana de Fotografia amb el número de registre 2011/59,
essent puntuable per a l'obtenció de les distincions d'Artista i Mestre.
La inscripció al concurs torna a ser, com ha estat sempre, gratuïta, i està oberta a qualsevol
persona, afeccionada o professional, de qualsevol nacionalitat i edat.

Tema
Any rere any, el tema del concurs fotogràfic Esquitxos se centra en l'acció humana sobre els espais
fluvials. Enguany el tema escollit és el patrimoni cultural associat al medi fluvial,
fluvial acceptant-se totes
les imatges que recullin l'ús que tradicionalment ha fet la humanitat dels rius i rieres, així com del
seu impacte. Les fotografies poden reflectir també la flora pròpia d'aquests ecosistemes, la fauna
que hi viu, i les activitats que en ells es desenvolupen.

Estructura del concurs:
El concurs s’estructura en dos premis: Premi del Jurat i Premi del Públic.
El Jurat d’admissió, format per membres d’Associació Hàbitats, farà una selecció de les fotografies
finalistes, seguint els criteris establerts en aquestes bases. Les fotografies finalistes optaran a
ambdós premis.
El Premi del Públic s’articularà a través de la pàgina de Facebook d’Associació
(@associaciohabitats) on s’exposaran públicament el conjunt de fotografies finalistes. Esdevindrà
guanyadora aquella imatge que obtingui més votacions pel sistema de qualificació M’agrada.
El Premi del Jurat serà atorgat pel jurat organitzador i serà incompatible amb el Premi del Públic.
Associació Hàbitats contactarà amb les persones finalistes i les guanyadores per comunicar-los el
resultat i convidar-les a l’acte de lliurament de premis (17 de juny de 2017 a Barcelona).
A través de l'espai web d'Associació Hàbitats www.associaciohabitats.cat. es notificarà totes les fases
del concurs i s'informarà de les novetats o esdeveniments d'interès per al concurs.
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Normes generals
−

La participació en aquest concurs significa l'acceptació plena i incondicional d'aquestes bases.

−

Les obres presentades han de ser inèdites.

−

Els concursants declaren ser autors de l’obra i tenir tots el drets sobre la mateixa.

−

Cada participant pot lliurar un màxim de 3 obres.

−

Les obres hauran de complir els requisits tècnics i formats especificats en aquestes bases.

−

Per evitar possibles conflictes d’interessos es recomana que els organitzadors i els seus familiars
no participin en aquest concurs.

Drets sobre les obres presentades
-

Les obres premiades i finalistes podran reproduir-se a catàlegs, pòsters, pancartes, així com
qualsevol altre material de difusió dels projectes, missió i valors d’Associació Hàbitats, ja sigui
en format digital o imprès, sempre i quan aquests usos estiguin exempts de lucre.

−

En tots els casos l'autor/a serà esmentat en les reproduccions i mantindrà els seus drets tal i com
estableix la Llei de Propietat Intel·lectual. Qualsevol altre ús haurà de ser autoritzat
expressament.

-

Els/les concursants es responsabilitzaran de la inexistència de drets a tercers i de tota
reclamació que se’n pugui derivar.

−

Els organitzadors no es fan responsables dels usos il·legítims que terceres persones, alienes a
l’organització, puguin fer de les fotografies exposades.

Llei de protecció de dades
Totes les dades personals dels participants seguiran el que estableix la Llei 15/1999 de protecció
de dades, i seran tractades, per l'organització, amb la màxima confidencialitat, sense perjudici de
les clàusules citades en l’apartat anterior.

Exposició i premis
-

La exposició de les fotografies seleccionades com a finalistes tindrà lloc a la pàgina de
Facebook d’Associació Hàbitats, @associaciohabitats, entre l’1 i el 7 de juny de 2017 optant
així al Premi del Públic.

-

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc en finalitzar l'Assemblea General Ordinària de l'entitat
que se celebrarà a la Torre Jusana de Barcelona (Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30) el
dissabte 17 de juny de 2017, convocada per a les 10h del matí.

-

En l’acte de lliurament de premis es projectaran les fotografies finalistes i les guanyadores dels
premis del Jurat i del Públic.
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-

Associació Hàbitats es posarà en contacte amb les persones finalistes per confirmar la seva
assistència a l'acte de lliurament de premis.

-

El Premi del Públic consisteix en una escultura original de Maïs i un lot de revistes Espiadimonis
editada per Associació Hàbitats.

-

El Premi del Jurat consisteix en una nit d'hotel per a dues persones amb esmorzar inclòs a
l’Hotel Molí de la Torre a la Vall del Tenes (Bigues i Riells) i un lot de revistes Espiadimonis
editada per Associació Hàbitats.

-

En cap cas els premis seran bescanviats pel seu valor econòmic.

Criteris de valoració dels premis
El jurat tindrà en compte els següents criteris a l'hora de valorar les obres presentades:
-

Relació amb la temàtica del concurs.

-

Originalitat en la tècnica utilitzada.

-

Impressió artística general de l'obra.

Jurats i selecció
Jurat d'admissió
Un jurat d'admissió vetllarà per l'adaptació de les obres a les bases publicades, desqualificant les
que no compleixin els requisits establerts.
Aquest jurat estarà format per representants d’Associació Hàbitats.

Votació popular
Les fotografies seleccionades pel Jurat d’admissió es publicaran a la pàgina de Facebook
d’Associació Hàbitats, @associaciohabitats, amb l’objectiu d’optar al Premi del Públic.
Qualsevol persona usuària de Facebook podrà emetre un vot a favor d'alguna de les fotografies
seleccionades.
La votació popular estarà oberta des de les 12h del migdia del dia 1 de juny fins les 12h del
migdia del 7 de juny de 2017.
La fotografia guanyadora del Premi del Públic serà la que aplegui més “M’agrada” a les 12h del
migdia del dia 7 de juny.

Jurat organitzador
El jurat estarà format per un/a representant de la Federació Catalana de Fotografia, un/a
representant de l’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i un/a
representant de la Junta Directiva d'Associació Hàbitats.
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Les decisions del Jurat i els resultat de la votació popular són inapel·lables, pel que no s’acceptaran
reclamacions ni recurs contra elles.
L'acte de deliberació de les fotografies premiades tindrà lloc el 7 de juny de 2017 a la seu
d'Associació Hàbitats.

Inscripció
La presentació d'obres a concurs haurà de fer-se a través de l’adreça de correu electrònic
esquitxos2017@associaciohabitats.cat,
esquitxos2017@associaciohabitats.cat essent aquest l’únic mecanisme vàlid d’inscripció.
En el correu electrònic, la persona concursant hi haurà de fer constar la següent informació:

Dades personals i de l’obra:
l’obra:
−
−
−
−
−

Nom i cognoms de l'autor i dades dels tutors legals per als casos que sigui necessari.
Adreça postal
Telèfon
Correu electrònic
Títol de l'obra

Adjuntar la/es imatge/s candidates :
−
−

Cada autor pot presentar un màxim de 3 fotografies.
Les fotografies han de complir els requisits tècnics i format especificats a les bases.

Característiques tècniques i format de les fotografies
−

Les obres es poden obtenir-se amb qualsevol tècnica fotogràfica de blanc i negre o color.

−

S'accepten retocs digital sobre les imatges sempre i quan no desvirtuïn el contingut de la
fotografia inicial i la base fotogràfica es pugui reconèixer.

−

No s'accepten retocs aplicats de forma parcial a parts de la imatge, muntatges fotogràfics o
composicions a partir de diferents fotografies.

−

Les imatges han de ser en format JPEG de mida 1024 píxels en el costat més gran.

−

La mida de la imatge haurà de ser superior a 8 megapíxels.

−

S'admetrà qualsevol format de fotografia, ja sigui estàndard, quadrada o panoràmica, sempre
que reuneixi els requisits de mida indicats.

−

La resolució ha de ser la més alta possible (254 ppp sense interpolació seria la ideal).

−

Si la imatge prové de càmera digital, no ha de modificar-se la mida original que aquesta
proporciona. Si la càmera produeix dimensions més grans que les demanades, aleshores es
podrà reduir per acomodar-se a la mida indicada.

−

Si la imatge prové de pel·lícula, ha de digitalitzar-se a la resolució necessària per a que s'ajusti
a la mida demanada, però sense emprar resolucions que afectin la qualitat de la imatge.
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−

L’organització es reserva el dret de demanar el original RAW o JPG de la càmera per tal de
valorar si la obra s'ajusta als requisits de les bases.

−

Les obres que no arribin a mans de l'organització en el període i canal establerts o que no
compleixin les característiques i formats requerits seran desqualificades.

Calendari
−

Inici de la convocatòria: 3 d'abril de 2017.

−

Període de recepció de fotografies: del 3 d’abril fins el 30 de maig de 2017.

−

Selecció de les fotografies finalistes: 31 de maig de 2017.

−

Exposició de les fotografies seleccionades com a finalistes al FaceBook d’Associació Hàbitats,
@associaciohabitats: de l’1 al 7 de juny de 2017.

−

Període de votació pel Premi del Públic: de l’1 al 7 de juny de 2017.

−

Deliberació del jurat organitzador: 7 de juny de 2017.

−

Lliurament de Premis: 17 de juny de 2017, en finalitzar l'Assemblea General Ordinària de
l'Associació Hàbitats (aproximadament a les 12h)

Concurs de fotografia Esquitxos
Més informació i inscripcions: 93 421 32 16 i esquitxos2017@associaciohabitats.cat

Associació Hàbitats
Av. Mistral, 36, Esc. Esq. Pral. 2a 08015 Barcelona
93 421 32 16 ● www.associaciohabitats.cat
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