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9è Concurs estatal de fotografia “Vila de Sant Boi”  

 

 
En memòria a l’Agustí Rodríguez 

 
 
 

Bases del consurs 
 
 
 

 
Aquest concurs està organitzat per AFOBOI  (Agrupació fotogràfica de Sant Boi), carrer 

Lluís Castells, 16, 08830- Sant Boi. 

 

Correu de contacte :  vilasantboi2017@afoboi.com 

 
Participants : Tots els residents de l’estat espanyol i tots el socis de la Federació 

Catalana de Fotografia (FCF). 

 

Reconeixement oficial : Aquest consurs és reconegut per la Federació Catalana de 

Fotografia (FCF) amb el nr 2017-19 i és puntuable per a l’obtenció dels títols AFCF, 

MFCF i EFCF; també és puntuable per l’obtenció de títol AFB per socis d’AFOBOI. 

 
Categories : El concurs consta de dues categories: 

 
A- Tema Lliure : Qualsevol tema o tècnica fotogràfica. 

B- Tema Sant Boi : En aquesta categoria no estan permesos els fotomuntatges ni 

variacions de la realitat. S’ha de reconèixer el lloc fotografiat, que és Sant Boi. 

La fotografia que es vegi dubtosa es demanarà el RAW. 

 
Obres : Podran presentar-se un màxim de tres obres per autor i tema. Les fotografies 

han de ser propietat de l’autor i no han d’haver estat premiades a cap concurs, ni 

presentades en aquest en altres convocatories. 

 

Presentació de les obres : Imatge fotogràfica de mida lliure, muntada sobre suport 

rígid d’un a tres milímetres de gruix i de 30 x 40 cm. 
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Lliurament :  

 
- Personalment : dins de l’horari del centre: AFOBOI – Centre d’Art Can Castells, 

carrer Lluís Castells, nr 16  08830-Sant Boi. De Dilluns a dissabte de les 16 h a 

les 20.30 h i dijous i dissabte de les 10 h a les 13 h. 

- Per correu : AFOBOI (Agrupació fotogràfica de Sant Boi), Apartat de correus nr 

106, 08830 – Sant Boi. 

 

Identificació de les Obres : Al dors de les obres es farà constar el títol, el nom, adreça  

telèfon i mail de l’autor, Agrupació fotogràfica (si perteny) i el número de soci de la FCF 

(si perteny). 

 
Admissió de les obres : del 13 de Març, fins a les 24 h del 17 d’Abril de 2017. 

 
Jurat : estararà format per tres membres del cos de jurats de la Federació Catalana de 

Fotografia (FCF). 

 
Deliberació del jurat : La deliberació del jurat serà oberta i es durà a terme el dia 29 

d’Abril a les 10 h al Centre d’Art Can Castells, carrer Lluís Castells, 16  08830-Sant 

Boi. Els premis no es podran declarar deserts. Cada concursant només podrà rebre 

una distinció, i la decisió del jurat serà inapel.lable. 

 
Exposició : AFOBOI exposarà les fotografies guanyadores i una selecció de les 

fotografies rebudes. 

 
Llirament de premis i inauguració exposició : dia 4 de Maig a les 19 h al Centre 

d’Art Can Castells, carrer Lluís Castells nr 16  08830 Sant Boi. 

 

Premis :  
 

- Categoria Lliure :  

1er premi  300.-€ 

2n premi 200.-€ 

3er premi  100.-€ 
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- Categoria Sant Boi :  

1er premi 300.-€ 

2n premi 200.-€ 

3er premi 100.-€ 

També hi haurà cinc accèsits per categoria (medalla Afoboi). 

 

Copia digital de les obres guanyadores : Els guanyadors hauran d’enviar copia 

digital de la fotografia guanyadora a l’organització a baixa resolució: 1024 ppp si és 

horitzontal i 768 ppp si és vertical, 72 dpi. abans de retirar el premi. 

 

Devolució de les obres : Es tornaran de la mateixa manera que es rebin 

(personalment o per correu). Les obres premiades passaran a formar part del fons 

fotogràfic d’Afoboi, que es reserva el dret de publicar-les, sense ànim de lucre i 

nomenant sempre l’autoria de la mateixa. L’organització es reserva el dret de resoldre 

els casos no previstos en aquestes bases. 

 

 

 
 
 
 


