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Bases i temes LLIGA SOCIAL TORDERA 2022-2023 

CONVOCATÒRIA I TEMES 

1er Lliurament: 

Dilluns 26 de setembre 2021. AIGUA 

Descripció: El detall principal a de ser l’aigua, no s’acceptarà paisatge marí, de rius... 

L’entrega: del dia 23 al 25 fins les 00:00 hores. 

Veredicte: El 26 de setembre a les 19:30 hores. 

 

2on Lliurament: 

Dilluns 31 d’octubre 2022. COBERTS DE TAULA 

Descripció: Estris emprats de forma manual per a menjar en una taula. Aquest estris han de compondre la 

coberteria occidental i són generalment les forquilles, les culleres i els ganivets. La mida i les formes poden 

variar, cullereta de cafè, o ganivet de postres o de peix, sempre que siguin per menjar. S’admet qualsevol 

material com per exemple metall, fusta o plàstic.. . No s’admeten estris de cuina, com ganivets de carnisser, 

cullerots, navalles, pinxos, llevataps…. Qualsevol altre accessori no serà admès, gots, plats, pinces, navalles, 

ganivet del pa, bastonets xinesos, escuradents, etc … 

L’entrega: del dia 28 al 30 fins les 00:00 hores. 

Veredicte: El 31 d’octubre a les 19:30 hores. 

 

3er Lliurament: 

Dilluns 28 de novembre 2022. PAISATGE URBÀ 

Descripció: Qualsevol fotografia d’espai urbà (o, també, zona urbana, mig urbà, àrea urbana, centre urbà, nucli 

urbà o territori urbà) tot el que es vegi edificacions urbanes. No s’acceptarà espais rurals.  

L’entrega: del dia 25 al 27 fins les 00:00 hores. 

Veredicte: El 28 d’octubre a les 19:30 hores. 

 

4art Lliurament: 

Dilluns 19 de desembre 2022. VIDRES TRENCATS 

Descripció: Tota la fotografia que es vegi vidres trencats, poden ser de got, ampolla, finestra... qualsevol objecte 

sempre que tingui vidre trencat. No s’acceptarà un vitrall. 

L’entrega: del dia 16 al 18 fins les 00:00 hores. 

Veredicte: El 19 de desembre a les 19:30 hores. 

 

5è Lliurament: 

Dilluns 30 de gener 2023. PAISATGE MARÍ 

Descripció: Fotografia on l’entorn marí es el clar protagonista. El mar com a paisatge. No s’acceptarà detall del 

mar o qualsevol activitat relacionada (pesca, submarinisme, esport nàutics, etc.). 

L’entrega: del dia 27 al 29 fins les 00:00 hores. 

Veredicte: El 30 de gener a les 19:30 hores. 
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6è Lliurament: 

Dilluns 27 de febrer 2023. LLOCS ABANDONATS 

Descripció: Fotografia que inclou una part o la totalitat del lloc abandonat. Pot ser una casa, fàbrica, naus, etc. 

Es prega tenir cura per la vostre seguretat i no arriscar-se en entrar per fer una fotografia. 

L’entrega: del dia 24  al 26 fins les 00:00 hores. 

Veredicte: El 27 de febrer a les 19:30 hores. 

 

7è Lliurament:  

Dilluns 27 de març 2023. GRAFIT/GRAFITIS  

Descripció: Inscripcions, dibuixos o pintures sobre parets o elements urbans. Es valorarà fotografiar el grafit dins 

del seu entorn, context o amb personatges o elements que el facin diferenciar. 

L’entrega: del dia 24 al 26 fins les 00:00 hores. 

Veredicte: El 27 de març a les 19:30 hores. 
 

8è Lliurament: 

Dilluns 24 d’abril 2023. DONES TREBALLADORES (OFICIS) 

Descripció: Imatge realitzada a dones treballadores amb oficis, que poden ser; Comare, directora de banda, 

actriu, mestre, educadora, informàtica, directora d’hotel, traductora i intèrpret, locutora, entrenadora d’esport, 

carnissera, Psicòloga, perruquera, patronista i un munt d’etc.  

L’entrega: del dia 21 al 23 fins les 00:00 hores. 

Veredicte: El 24 d’abril a les 19:30 hores. 
 

 

PARTICIPANTS 

Tots els socis de Foto Club Tordera. El fet de participar suposa la total acceptació de les bases. 

APARTATS 

Color o Blanc i negre.  

 

OBRES 

Una foto per lliurament.  

 

FORMAT 

S´admetrà qualsevol tècnica fotogràfica, serà en format digital a l’adreça lligasocialtordera@gmail.com 

 

IDENTIFICACIÓ 

En l’arxiu de la fotografia posar el nom del participant i tema. 

 

MIDES DIGITALS 

1920 píxels de base de la imatge més llarga; sempre a 200 ppi de resolució. 

No s’acceptaran fotos que no siguin d’aquesta mida, tenint que tornar a enviar-la l’autor/a. 
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VEREDICTE 

Tots els dilluns designats per mes i tema 

 

ADMISSIONS 

Si una obra no s'ajusta al tema el jurat d’admissió la desqualificarà. No s’acceptaran obres que portin impresos 

noms o marques identificables de l’autor i les que s’hagin fet en algun taller on l’autor no hagi preparat la llum, 

atrezzo, etc. On només té que prémer el botó de la càmera . En aquest cas l’obra obtindrà la puntuació més 

baixa del veredicte que serà de 10 punts. 

 

JURAT 

Hi haurà 3 jurats que faran el fallo els dies designats i aquests seran sempre els mateixos per tota la temporada. 

El mateix dia es comentaran les fotografies presentades als assistents. 

 

PUNTUACIÓ 

Hi haurà una puntuació màxima de 20 punts per la millor fotografia i baixant fins al mínim que son 10 punts. No 

sempre s’arribarà a la mínima, on podran algunes fotos repetir puntuació menys el 20 punts que serà únic. 

 

TROFEUS 

Hi haurà 3 premis per als millors classificats. 

En cas d’empat, obtindrà el premi el participant que hagi participat en totes les entregues o hagi liderat més 

vegades amb la màxima puntuació. 

 

LLIURAMENT TROFEUS   

Es farà al dinar o sopar de clausura de la Lliga. El lloc i la data s’anunciaran oportunament als socis una 

vegada acabada la lliga. 

 

OBSERVACIONS 

 FOTO CLUB TORDERA es reserva el dret de reproduir o publicar qualsevol de les obres presentades, amb 

finalitats no lucratives, i sempre citant-ne l’autor. 

 Pel sol fet de participar-hi, els autors reconeixen esser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, 

en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets d’imatge. FOTO CLUB TORDERA s’eximeix de 

qualsevol conflicte de publicació de l’obra. 

 Pel sol fet de prendre part a la lliga fotogràfica, els participants es comprometen a no reivindicar els 

drets d’autor per la reproducció de les seves obres en: catàlegs, cartells, dossier de premsa, reportatges, 

pagina web... altres mitjans que ara no coneixem o que puguin existir en un futur, relacionats amb FOTO 

CLUB TORDERA. 

 Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per la junta de FOTO CLUB TORDERA. 

 
Tordera – Juny 2022 

La Junta 

FOTO CLUB TORDERA 
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