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L’Ajuntament d’Igualada per mitjà del Departament de Promoció Cultural i l'Agrupació Fotogràfica 

d'Igualada convoquen el Premi de Fotografia Procopi Llucià, el qual es regirà per les bases següents:

1. La temàtica és lliure.

2. S’ha de presentar una col·lecció de 4 fotografies, amb unitat temàtica o sense, en blanc i 

negre o en color, no presentades en altres edicions d’aquest concurs. La tècnica i el procediment 

són lliures.

La mida de la imatge fotogràfica és lliure, però es recomana muntar-la en un paspartú de gruix no 

superior a 3 mm, de 30x40 cm, i sense cap aplic per penjar. 

En el dors de les fotografies s'escriurà el lema de la col·lecció i el títol de cada imatge. Per 

preservar l’anonimat, en un sobre tancat hi constarà en l’interior el nom de l’autor, l’adreça, el 

telèfon, correu electrònic, una fotocòpia del DNI, el núm. de soci de la Federació Catalana de 

Fotografia, si escau i els títols de cada imatge. A  l’exterior del sobre únicament  constarà el lema 

de la col·lecció. Els autors són responsables exclusius  del dret d’imatge que puguin generar les 

seves obres.

3. El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 20 de setembre de 2019.
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 20 de setembre de 2019.

Els treballs s’hauran de lliurar al Departament de Promoció Cultural (pl. Sant Miquel, 12, 2n, 

08700 Igualada), per correu certificat o personalment, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores o a 

l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada per correu a l'apartat núm. 76, 08700 Igualada. A l’embolcall 

exterior s'haurà d'indicar “Concurs de Fotografia Procopi Llucià”.

4. El Jurat valorarà el conjunt de les 4 obres de cadascuna de les col·leccions i 

atorgarà el primer premi Procopi Llucià consistent en el Guardó "Ciutat 

d’Igualada" i una dotació de 1000 €. 
S’atorgarà un segon premi dotat amb 350 €. Els guanyadors que no puguin 

assistir a l’acte de lliurament de premis hauran de nomenar un representant legal 

que reculli el premi. El guanyador podrà exposar una selecció de la seva obra en 

el marc del festival de fotografia Fineart 2020.   La percepció d’aquets premis 

estaran subjectes a retenció fiscal de conformitat a l’article 75 del RD 439/2007, 

de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament de la renda de les persones físiques.

S'avisarà  oportunament, per carta o per telèfon, als autors de les fotografies 

guanyadores, en el cas de la seva publicació.
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Les fotografies premiades passaran a ésser propietat de l'Ajuntament d'Igualada, el qual tindrà 

la potestat d'exposar-les, junt amb una selecció de les obres participants, en un lloc públic o 

publicar-les, sempre fent constar el nom de l’autor.

5. El Jurat estarà format per tres membres reconeguts per la Federació Catalana de 

Fotografia,. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

6. Del 15 de novembre al 8 de desembre de 2019 s’exposarà una selecció de les col·leccions 

presentades al concurs a la Sala Municipal d’Exposicions. La mateixa selecció serà exposada 

del 21 de febrer al 15 de març de 2020, dins del festival de fotografia Fineart, i es perllongarà 

un mes més. Per la qual cosa, les obres seleccionades es retornaran per correu postal a partir 

del mes de juny. 

7. La lectura del veredicte i el lliurament de premis tindran lloc el diumenge 24 de novembre 
de 2019 en el transcurs de l’acte de lliurament dels Premis Ciutat d’Igualada.

8. L'Ajuntament d'Igualada i l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada, tindran cura de la 

conservació i vigilància de les obres, però no es fa responsable de les possibles pèrdues o 

desperfectes  que puguin produir-se durant el transport o exhibició, tot i que es posarà la 

màxima cura en la seva manipulació i control.

 

9. El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 

Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pels organitzadors. 

10. La mantenidora del premi és Carmel·la Planell Lluís, historiadora, vocal de documentació 

i cultura de l’AFI. Per a qualsevol qüestió sobre les bases podeu demanar informació al 

Departament de Promoció Cultural, per mitjà del correu electrònic cultura@aj-igualada.net, o 

per telèfon 93 803 19 50, i a la pàgina web www.igualada.cat 

11. Aquest certamen és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia, amb el número 

2019-57  i puntua per l’obtenció de les distincions d’AFCF, EFCF i MFCF.

Igualada, abril de 2019

Bases disponibles  en lengua  castellana en la página web: www.igualada.cat 

Amb el suport:       
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Igualada, 1897 - 1961

Fou uns dels fundadors, l’any 1929, de 

l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, 

juntament amb J. Castelltort, J.M. Lladó, C. 

Riba, J. Pomés i R. Godó.

L’any 1932 l’Agrupació Fotogràfica cedí el 

seu fons de fotografies històriques i 

l’Ajuntament creà l’Arxiu Fotogràfic 

Municipal i el designà fotògraf-arxiver 

municipal. Donà un caire divulgador a l’Arxiu 

i va ser autor de moltes de les fotografies de 

l’àmplia col·lecció. A la seva mort l’Arxiu 

comptava ja amb 4.000 fitxes catalogades.

L’any 1935 obtingué el “Gran Premi” de 

l’Exposició Històrico-Fotogràfica de 

Catalunya. El 1939 instal·là un estudi i una 

botiga de fotografia.

A més de col·laborar en la publicació del 

“Butlletí de l’Agrupació Fotogràfica 

d’Igualada” va realitzar extensos reportatges 

sobre edificis, imatges, retaules, masies, 

castells i vistes de pobles.

En “Copi” recollí els fets més importants de la 

història local i comarcal, amb un estil en el 

qual destacava la utilització al màxim de la 

llum natural.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E0020002700480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E00740027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503900
        8.503900
        8.503900
        8.503900
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


