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LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA
INFORMA

La Nova imatge del nostre web
A més a més dels canvis a la pàgina d'inici hem incorporat la classificació d'entitats, aquesta
classificació és la suma de punts, dels fotògrafs de cada una de les entitats, que han obtingut
en els concursos reconeguts per la Federació Catalana de Fotografia. Els punts són dels
fotògrafs, per tant si canvien d’entitat, sumaran a l’entitat que estigui cadascú en el moment
de la consulta. Estan sumats la totalitat de fotògrafs de cada entitat sense límit.
Ara podreu:
 Cercar concursos per:
o número
o data admissió
o data veredicte
 A la “home” trobar sempre els propers 10 concursos per data d’admissió.
 Veure una Galeria amb els resultats de l’última jornada de la Lliga, amb les imatges
ordenades per puntuació.
 Consultar la classificació del Premi Catalunya
 Classificació d'entitats
 També trobar a la “home”, enllaços als web de totes les entitats.
Hem actualitzat totes les distincions, si tens alguna correcció a fer, informa’ns a
info@fedcatfotografia.org
Treballem per a millorar, aquesta és la teva Federació, comptem amb tu!!!
www.fedcatfotografia.org
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pàgina de la FCF al

facebook
Esteu convidats a unir-vos al grup de facebook de la
Federació Catalana de Fotografia

https://www.facebook.com/fedcatfotografia

4

5

6

7

RECORDEU
Que les bases del concurs Lliga Catalana indiquen:

“TRAMESA: Les imatges s’enviaran des del WEB:
www.fedcatfotografia.org, en la secció “Racó del Soci”.
Cada soci accedirà amb un nom d’usuari i una clau
d’accés. El nom d’usuari serà el núm. d’entitat a la qual
pertany i la clau d’accés el seu núm. de soci de la
Federació Catalana de Fotografia. Les fotografies que
portin el nom del autor es desqualificaran.”
Per tant, totes les fotografies que arribin i que
d’alguna manera identifiquin a l’autor, seran
desqualificades.
La junta
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ÍNDEX

- CONCURSOS
- EXPOSICIONS
- ALTRES CONCURSOS
- CURSOS I TALLERS
- VARIS

www.fedcatfotografia.org
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CONCURSOS
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CLASSIFICACIONS I CONCURSOS 2013
Feu clic sobre la classificació que es vulgui consultar

Premi Catalunya 2013
Concursos 2013
Fotògrafs
Entitats
www.fedcatfotografia.org
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Fecha limite de admisión: 1 de Marzo de 2014
Este salón internacional disfruta de los auspicios de la FIAP: 2014/96
CEF: I/2014/3
ISF: 09/2014
FCF: 2014/07
SECCIONES / TEMAS
A- Fotografías monocromas, temática libre.
B- Fotografias color, temática libre
C- Color, el mar con todos sus aspectos ( paisaje, trabajo, retrato, submarinismo, etc. ).
Número de fotografias: 4 por tema
MANERA DE PARTICIPAR Y BASES
Por internet en http://www.festimatge.org Archivos 2.500 píxeles la parte más larga. Ningún archivo puede superar 2
Mb
CATALOGO (*****FIAP)
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
30 € por autor, independientemente del número de secciones en las que participa.
PREMIOS
Premio de Honor Trofeo Torretes –Trofeo (diseño exclusivo) insígnia especial FIAP, 1.000 €, y una estancia de 10 días
con
pensión completa para dos personas
Por cada una de las tres secciones, A, B, C
Medalla dorada FIAP, ISF, CEF y FCF al 1r. clasificado
Medalla plateada FIAP, ISF, CEF y FCF al 2º. clasificado.
Medalla bronceada FIAP, ISF, CEF y FCF al 3r. clasificado.
18 Menciones de Honor FIAP, 18 Diplomas ISF
Los autores premiados en cada una de las tres secciones, serán invitados con una estancia de fin de semana (dos
noches) con pensión completa para dos personas (viaje y transporte no incluido), en un hotel de la Asociación Turística
Calella, coincidiendo con el acto de clausura del Festimatge 2014.

********************************************************************************************
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Data límit d'admissió: 1 de març de 2014
Aquest saló internacional gaudeix del patrocini de la FIAP: 2014/96
CEF: I/2014/3
ISF: 09/2014
FCF: 2014/07
SECCIONS / TEMES
A- Fotografies monocromes, temàtica lliure.
B- Color, temàtica lliure.
C- Color, el mar amb tots els seus aspectes ( paisatge, treball, retrat, submarinisme, etc. ).
Número de fotografies: 4 per tema
MANERA DE PARTICIPAR I BASES
Per internet en http://www.festimatge.org Arxius 2.500 píxels per la part més llarga. Cap arxiu pot superar 2 Mb
CATÀLEG (*****FIAP)
DRETS DE PARTICIPACIÓ
30 € per autor, independentment del nombre de seccions en què participa.
PREMIS
Premi d'Honor Trofeu Torretes. Trofeu (disseny exclusiu) insígnia especial FIAP, 1.000 €, i una estada de 10 dies amb
pensió completa per a dues persones
Per cadascuna de les tres seccions, A, B, C.
Medalla daurada FIAP, ISF, CEF y FCF al 1r. classificat
Medalla platejada FIAP, ISF, CEF y FCF al 2n. classificat.
Medalla bronzejada FIAP, ISF, CEF y FCF al 3r. classificat.
18 Mencions d'Honor FIAP, 18 diplomes ISF
Els autors premiats en cadascuna de les tres seccions, seran convidats amb una estada de cap de setmana (dues nits)
amb pensió completa per a dues persones (viatge i transport no inclòs), coincidint amb l'acte de clausura del
Festimatge 2014.
L’autor pertanyent a la Federació Catalana de Fotografia millor classificat de cadascuna de les tres seccions i que no
hagi estat premiat, serà convidat amb una estada de cap de setmana (dues nits) amb pensió completa per a dues
persones (viatge i transport no inclòs), coincidint amb l'acte de cloenda del Festimatge 2014.
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If you have already submitted your entries we wish you success on our exhibition and you can ignore this message.
Si ya ha enviado sus trabajos, le deseamos suerte en nuestro concurso y puede ignorar este mensaje.
Si ja heu enviat els vostres treballs, us desitgem sort en la vostra participació i podeu ignorar aquest missatge.

AFES
Bajo el patrocinio de PSA-CEF-FCF Presenta el:
I Concurso Internacional de Fotografía
Amigos de la fotografía:
Tenemos el placer de invitaros a participar en el I Concurso Internacional AFES de Fotografía.
Este concurso está tiene dos categorías (ambas digitales):
1) LIBRE / COLOR (Digital)
2) LIBRE / MONOCROMO (Digital)
Todas las secciones están bajo el patrocinio de la PSA / CEF / FCF. Los trabajos aceptados serán válidos para
conseguir las distinciones PSA PIDC / PIDM y CEF / FCF.
Fecha límite de recepción de los trabajos: 16 de Marzo de 2014
La cuota de inscripción será de 30 Euros, que da acceso a las dos secciones.
Realizar el pago de la inscripción mediante PayPal.
Sed Bienvenidos al I Trofeo Internacional AFES de Fotografía! Mucha suerte!!
Manuel Peiro AFIAP ACEF, Presidente del Comité Organizador.
http://concursos.afes.cat concursos@afes.cat
AFES
Sota el patrocini de PSA-CEF-FCF Presenta el;
I Concurs Internacional AFES de Fotografia
Benvolguts amics de la fotografia!
Tenim el plaer de convidar-vos al I Concurs Internacional AFES de Fotografia.
Aquest concurs està dividit en dues categories ambdues s'hauran de lliurar en format digital
1) LLIURE / COLOR (Digital)
2) LLIURE / MONOCROM (Digital)
Totes les seccions estan sota el patrocini de la PSA / CEF / FCF. Els treballs acceptats seran vàlids per a aconseguir
les distincions PSA PIDC / PIDM i CEF / FCF
Data límit de recepció dels treballs: 13 de març de 2014
La quota d'inscripció serà de 30 Euros, que dona accés a totes dues seccions. Realitzeu el pagament de la inscripció
mitjançant PayPal
Sigueu benvinguts al I Concurs Internacional AFES de Fotografia! Molta sort!
Manuel Peiro AFIAP ACEF, President del Comitè Organitzador
http://concursos.afes.cat concursos@afes.cat
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www-afsantjust.com
AFSantJust – Agrupació Fotogràfica Sant Just
Chairman: Mr. Víctor Murillo concursos@afsantjust.com
FIAP: 2013/25 CEF I-2013/16 FCF 2013/55
DATA LÍMIT D’ADMISSIÓ: 30 d’abril de 2014
SECCIONS: Lliure Monocrom (segons Normes FIAP), Lliure Color, Fotografia Nocturna, monocrom i color.
OBRES: Cada autor pot presentar un màxim de 4 obres.
En format JPG. Tamany: 2500 píxels per la part mes llarga. Cap arxiu pot superar els 2 MB. És
recomanable que l’espai de color sigui sRGB
CATALEG: Tots els/les participants tenen dret a rebre una còpia en CD editada expressament per a aquest
certamen, amb totes les fotografies premiades i acceptades. S’editarà un llibre, de compra opcional a
Blurb.
PREMIS: Premi de 400 € i una insígnia especial FIAP ( pin blau) al/a la millor autor/a del Saló (segons
Normativa FIAP 2009/588). Medalles FIAP, CEF i FCF. Mencions d’honor FIAP
Guanyadors de les medalles de d’Or obtenen premi de 200 €.
DRETS DE PARTICIPACIÓ: 25 €.
BASES - INSCRIPCIÓ www.afsantjust.com
***********************************************************************************************************
FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN: 30 de abril de 2014
SECCIONES: Libre Monocromo (según Normas FIAP), Libre Color, Fotografía Nocturna, monocromo y
color.
OBRAS: Cada autor puede presentar un máximo de 4 obras.
En formato JPG. Tamaño: 2500 pixeles por la parte mas larga. Ningún archivo puede superar los 2 MB. Es
recomendable que el espacio de color sea sRGB.
CATÁLOGO: Todos los / las participantes tienen derecho a recibir una copia en CD editada expresamente
para este certamen, con todas las fotografías premiadas y aceptadas. Se editará un libro, de compra
opcional a Blurb.
PREMIOS: Premio de 400 € y una insignia especial FIAP (pin azul) al/a la mejor autor/a del Salón (según
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Normativa FIAP 2009/588). Medallas FIAP, CEF y FCF. Menciones de honor FIAP
Ganadores de las medallas de Oro obtienen premio de 200 €.
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: 25 €.
BASES - INSCRIPCIÓN: www.afsantjust.com
**********************************************************************************************************
DEADLINE FOR ADMITTING ENTRIES: November 8, 2013
SECTIONS: Black and white (according to FIAP rules), Colour, Night Photography, black and white and colour
WORKS: Each author may present a maximum of 4 dierent works.
Images must be in JPG format. Size: 2500 pixels on the longest side. Any file should exceed 2 MB size. We
do recommend sRGB as colour space.
CATALOGUE: All participants will have the right to receive a CD copy edited specifically for this Contest
including all the photographs awarded prizes and those accepted.
As an optional purchase, a book will be available at Blurb.
PRIZES: One prize of 400 Euros and a special FIAP badge (Blue Pin) to the best photographer of the Salon
(according to FIAP rule 2009/588). FIAP, CEF and FCF medals
All FIAP Gold medal winners will also receive a 200 Euros prize.
PARTICIPANT FEES: 25 €
RULES - ENTRY: www.afsantjust.com
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Resum de les bases: (si voleu consultar-les senceres podeu clicar aquí)
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EXPOSICIONS
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La Passejada per la Sagrera es va convocar coincidint amb el Scott Kelby’s Worldwide
Photowalk, que mou quasi 40.000 fotògrafs a tot el mon a unes 1.300 ciutats, durant 2h en el
mateig dia 5 d’octubre de 2013.
Es tracta en aquestes sortides, de fotografiar el ambient arquitectònic, social i cultural que
ens envolta seguint el circuit traçat prèviament, i compartir després el resultat amb els
companys i amb el mon mitjançant internet.
Van participar 34 fotògrafs dels 43 inscrits prèviament. Al concurs posterior es van presentar
treballs de 20 fotògrafs que son els que finalment exposen en aquesta mostra col·lectiva.
Coordinador de l’event: Salvador Atance, membre de diferents col·lectius fotogràfics (entre
ells Photosagrera i la Federació Catalana de Fotografia), i que ha sigut Photowalk Leader per
segona ocassió, sent el cinquè any que participa en aquest event.
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Títol:

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Tastets de papallones ampordaneses

Autor:
Francisco Cobos
Lloc
Claustre de l’Hospital
C/ Hospital,2
Torroella de Montgrí
Dates: de l'1 al 27 de febrer de 2014
Horari: tots els dies de 10 a 19'30 h
Organitza:
Amics de la Fotografia de Torroella de
Montgrí

Aficionado a la fotografía y amante de la naturaleza,
desde siempre, compré mi primera cámara cuando
nació mi primer hijo, pero solo fui haciendo fotos,
como la inmensa mayoría, en los viajes, en las
vacaciones y en acontecimientos familiares.
Ha sido al jubilarme y comprarme una cámara digital,
cuando he retomado la afición. Tras un tiempo sin
decantarme por ningún tema en concreto, al ver las
propuestas de los aficionados a la fotografía de
naturaleza, entre los que se encuentra mi hija, ha
sido cuando he orientado mi afición hacia temas
naturales: paisajes, flora y fauna.
Detrás del visor he descubierto la gran cantidad y la
gran variedad de mariposas que vuelan por nuestros
campos con sus vistosos y alegres coloridos y sus
elegantes formas, libando constantemente el néctar
de las flores, y polinizando todas las plantas.
Hoy puedo decir que tengo un buen archivo de ese
grupo llamado Lepidópteros, debidamente
documentado que complementa, los de Flores
silvestres y Odonatos, anteriores.
Francisco Cobos
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Jo faig el carrer. Joan Colom, fotografies 1957-2010

Data: 12 de Desembre de 2013 - 25 de Maig de 2014
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Organitza Museu Nacional d’Art de Catalunya
Comissaris: Jorge Ribalta i David Balsells

El Museu Nacional d’Art de Catalunya presenta la primera gran antològica dedicada al
fotògraf Joan Colom, que és fruit d’un laboriós treball d’investigació i catalogació del seu
extens arxiu que ell mateix va donar al museu.
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Joan Colom (Barcelona, 1921) és un dels fotògrafs de l’Estat més importants de la segona
meitat del segle XX, un dels grans renovadors de la fotografia de postguerra i va ser, sense
pretendre-ho, el pioner del fotoperiodisme al nostre país.
Us proposem submergir-vos en l’univers de Colom a través de més de 500 fotografies que
abasten tota la seva trajectòria. Hi trobareu les imatges més conegudes, preses quasi
clandestinament als anys 1960 al Barri Xino de Barcelona: fotos en blanc i negre de la gent
del carrer que han esdevingut icones.
Hi descobrireu també el Colom més inèdit a través dels reportatges fets a partir dels anys
1990, on incorpora el color, i que ara es mostren al públic per primer cop.
«Jo faig el carrer. Amb les meves fotografies jo busco ser una espècie de notari d’una
època.» Joan Colom, 1999.

Fotografies:
Joan Colom, El carrer, cap a 1960
Donació de l'autor
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona
© Joan Colom
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ALTRES CONCURSOS
Secció de concursos que no tenen reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia
La Federació Catalana de Fotografia, no vol coartar el dret a la informació, per tant publica totes
les bases de concursos que rep. Ara bé, no es fa responsable dels seus continguts, pel que
recomanem la seva lectura exhaustiva abans de participar .
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CURSOS
I
TALLERS
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Taller de fotografia amb poca llum
(teatre,espectacles,..)
Data: 15 de febrer de 2014
PREU DEL TALLER : 50 euros
PER INSCRIPCIONS FER INGRÉS AL COMPTE (Indicant: nom cognom / TALLER AMB POCA
LLUM):
0081 0197 61 0001258329
Una vegada fet l'ingrés comunicar-ho a la següent adreça electrònica:
vic.rovira@gmail.com, facilitant un telf de contacte.
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS: 12/ 02/ 2014
HORARI DEL TALLER : 09:30 a 13:30 i 15:30 a 19:30
PLACES LIMITADES : mínim 8, màxim 20.
LLOC: Casa Pastors, C/ Major 31- Torroella de Montgrí (Girona).
PROFESSOR: Robert Guiral
Cal portar l'equip fotogràfic : màquina,objectius,..
És recomanable portar: flaix ,trípode,..
INFORMACIÓ:
http://fototorroella.blogspot.com/
Telf: 676 04 28 74

ORGANITZA: Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí.
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L'Agrupació Fotogràfica d'Igualada organitza dos tallers de fotografia pel proper mes
de març.
Taller NATURES MORTES
Data: 2 de març de 2014
PREU DEL TALLER : 30 euros ( pack amb dinar 45 euros) Socis AFI 5euros de descompte
PER INSCRIPCIONS FER INGRÉS AL COMPTE (Indicant: nom cognom / NATURES MORTES):
ES46 2013 6053 2502 0021 0065
Una vegada fet l’ingrés comunicar-ho a la següent adreça electrònica:
info@fineartigualada.cat, facilitant un telèfon de contacte.
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS: 23/ 02 / 2014
HORARI DEL TALLER :09:30 a 13:30 i 15:30 a 19:30
PLACES LIMITADES : Mínim 10, màxim 25.
LLOC: Local de l’AFI. Plaça de la Creu, 18 IGUALADA
PROFESSOR: J.A.Andres Ferriz
INFORMACIÓ:
afi@afigualada.com
ORGANITZA: Agrupació Fotogràfica d’Igualada
www.afigualada.com

Taller PLUGINS: AMBIENTS I EFECTES
Data: 16 de març de 2014
PREU DEL TALLER : 25 euros ( pack amb dinar 40 euros) Socis AFI 5 euros de descompte
PER INSCRIPCIONS FER INGRÉS AL COMPTE (Indicant: nom cognom / PLUGINS):
ES46 2013 6053 2502 0021 0065
Una vegada fet l’ingrés comunicar-ho a la següent adreça electrònica:
info@fineartigualada.cat, facilitant un telèfon de contacte.
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS: 7/ 03 / 2014
HORARI DEL TALLER :09:30 a 14.00
PLACES LIMITADES : Mínim 10, màxim 25.
LLOC: Local de l’AFI. Plaça de la Creu, 18 IGUALADA
PROFESSOR: JOSEP BALCELLS i ADZET
INFORMACIÓ:
afi@afigualada.com
ORGANITZA: Agrupació Fotogràfica d’Igualada
www.afigualada.com
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VARIS
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Encara tens 45 dies per apuntar-t’hi!!
Aún tienes 45 dias para inscribirte

XI BIENNAL OLOT-FOTOGRAFIA
Si vols participar en la propera edició no
esperis a l’últim moment per omplir la
sol·licitud.
¡no esperes al ultimo momento!
Consulta les bases i participa!!!
http://www.olotfotografia.cat/biennal/cat/index.php

Ho deixaràs passar?......¿lo dejarás pasar?
Una oportunitat única per donar a
conèixer la teva obra fotogràfica en un
marc incomparable.

info@olotfotografia.cat
www.olotfotografia.cat
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dona suport!

UNA PIONERA DEL FOTOPERIODISME.
Molt pocs coneixen el seu nom, però el seu llegat fotogràfic és el
testimoni en primera persona d'una etapa clau del segle XX: la crònica
gràfica i social del franquisme i dels inicis d'una jove democràcia.
Volem realitzar un documental per reivindicar un personatge tan
carismàtic i interessant com la seva extraordinària vida i contribuir a que
la seva obra no quedi en l'oblit. I per fer-ho possible, necessitem que tu
ens ajudis.
http://www.verkami.com/locale/ca/projects/7263
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©Federació Catalana de Fotografia
2014

COL·LABORA

EN CONVENI AMB
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