
                   37enes  FESTES DE LA TARDOR 
                      BARRI PONT VELL I TIANA 

 

16è CONCURS SANTIAGO PIÑOL 
 
 

BASES 
Participants: 
Tothom que ho desitgi 
 
Tema: 
Tots els actes relacionats amb les 37enes Festes de la Tardor 2017, que es celebraran al Barri del Pont Vell i 
Tiana a Cerdanyola-Ripollet, els dies 22, 23 i 24 de Setembre de 2017. 
 
Obres: 
Només arxius digitals; cada autor podrà presentar  un màxim de 5 fotografies. 
 
Mides i presentació: 
En format JPG a 72 ppp, 1920 píxels de llarg si el format és horitzontal, o 1080 píxels d’alçada, si el format es 
vertical. Recomanem que l’espai de color sigui sRGB 
 
Es demanarà també els mateixos arxius en alta resolució, per imprimir les obres per l’exposició, amb mida 
4000 píxels el costat més llarg, en format JPF a 254 ppp, espai de color sRGB o Adobe 1998. 
 
No s’admetran imatges que continguin qualsevol marca, logotip o signatura que puguin fer 
identificable la imatge. 
 
El visionat de les obres durant el veredicte, es farà amb projectors Epson, resolució 1920 x 1080. 
 
Forma de participació: 
 
La inscripció i l’enviament de les imatges, s’efectuarà per Internet des de la web d’AFOCER 
www.afocer.cat . La participació és gratuïta. 
 
Jurat: 
Format per dos persones de reconegut prestigi fotogràfic i un membre de la Comissió de Festes de la 
Tardor 
 
Drets d’Imatge: 
Tots els participants es responsabilitzaran dels drets de tercers i de qualsevol reclamació per drets 
d’imatge. 
 
Remarques: 
La Comissió de Festes del Barri del Pont Vell, es reserva el dret d’ús de les obres , sense pagament de 
drets, exclusivament per qualsevol exposició o actes relacionats amb el barri o amb les seves 
poblacions, esmentat sempre el nom de l’autor de l’obra. 
 
Imprevists: 
L’Organització resoldrà qualsevol cas no previst en les Bases. El fet de participar, comporta 
l’acceptació d’aquestes normes. 
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PREMIS: 
 
1er – 100 € 
2on-    75 € 
3er – Curs Fotogràfic organitzat per AFOCER.  
         Premi només per els residents del Barri del Pont Vell i Tiana. 
 
PREMI ESPECIAL: 
La Comissió de Festes de la Tardor, triarà una fotografia – en format vertical – que serà la portada de 
la Revista de les Festes de 2018 
 
 
Exposicions: 
 
Es faran diferents exposicions, dates a confirmar. 
Exposició permanent al web d’AFOCER 
 
 
 
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi: 
 
 
 
 

CALENDARI 
 

Data límit d’admissió d’obres:  19.11 2017 
 

Data Veredicte: 30.11.2017, a la seu d’AFOCER, 
 a l’Ateneu de Cerdanyola, a partir de les 21:00 h 

 
Lliurament de Premis, 30.11.2017, un cop finalitzat el Veredicte. 

 
 
 

 


