
 
 

CONCURS DE FOTOGRAFIA “FERRAN FREIXA. LA POÈTICA DEL SILENCI” 

Introducció 

Des del 14 de novembre del 2020 i fins el 21 de març del 2021, la Fundació 

Palau acull l’exposició de fotografies Ferran Freixa. Passat i present. Com que la 

pandèmia no ens ha deixat realitzar activitats al voltant d’aquesta exposició i 

creiem que l’obra de Ferran Freixa s’ho mereix, engeguem aquest concurs 

fotogràfic perquè ens permet fer una activitat al voltant de l’exposició sense 

que requereixi la presència física del públic, alhora que el convidem a 

convertir-se en part activa d’una proposta creativa que es regirà per les 

següents  

BASES 

1. Participants: Podrà participar-hi qualsevol persona major de 18 anys 

2. Temàtica: El tema principal i únic serà fotografies d’espais arquitectònics 

o naturals, sense cap presència humana visible. 

3.  Premis: Hi haurà un únic premi de 300€ i s’obsequiarà a cada 

participant amb una entrada doble gratuïta a la Fundació Palau durant 

el 2021 

El lliurament del premi es farà el dia 21 de març del 2021, a les 12 del 

migdia, a la Fundació Palau (Riera, 54 de Caldes d’Estrac) coincidint 

amb la cloenda de l’exposició Ferran Freixa. Passat i present 

4. Data límit: El termini de presentació de fotografies serà el 14 de març del 

2021 a les 12 de la nit 

5. Inscripció i format: Cada autor pot participar amb un màxim de 3 

fotografies que haurà d’enviar a fundaciopalau@fundaciopalau.cat  

A la foto caldrà posar-hi un títol i un pseudònim de l’autor. El personal de 

la Fundació que rebrà les imatges però que no formarà part com a 

membre del jurat, assignarà un número de registre segons vagin arribant 

per tal de poder identificar, després, qui és el guanyador o guanyadora 

que serà avisat per correu electrònic. 

Només s’acceptaran fotos captades amb dispositius digitals o fotos 

analògiques digitalitzades. El format de les imatges ha de ser en JPEG o 

TIFF, convertides a l’espai de color RGB i a una resolució mínima de 

300ppp. 

6. Requisits tècnics: No es permet la manipulació ni l’alteració digital de les 

fotografies. Només s’admetran els ajustos moderats que afectin a: 

a. Les correccions globals de to, equilibri de blanc, lluminositat, 

contrast, saturació de color, i l’ajustament d’ombres i llums.  

b. La conversió de la imatge a blanc i negre, o altres viratges de color 

c. Enfocament moderat, i reducció selectiva de soroll digital i 

granulació. 
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d. Eliminació de vinyetatge, neteja de partícules de pols, així com la 

correcció de distorsions i aberracions de les òptiques. 

e. Reenquadrament de la imatge, sempre que el resultat no excedeixi 

els 8Mp sense interpolar. 

f. No es permeten marques d’aigua, marges ni cap tipus de referència 

de l’autor a la foto presentada 

7. Normes generals:  

- Cadascuna de les fotografies presentades fins a un màxim de 3, 

hauran de ser preses en espais diferents  

- No s’admetran obres presentades en altres concursos abans del 

tancament del període d’inscripcions d’aquest. 

- Al correu que envieu amb les imatges, caldrà afegir quina és la 

localització de la foto. 

- Acabat el concurs, es farà una selecció de fotos i es penjaran a la 

nostra web www.fundaciopalau.cat durant tot el 2021 

8. Jurat El jurat estarà format per 5 persones: 

- Ferran Freixa, fotògraf 

- Carme Masià, fotògrafa i comissària d’exposicions 

- Josep Rigol, fotògraf i comissari d’exposicions 

- Sabine Dufrenoy, dramaturga i co-fundadora de la biennal 

Primavera Fotogràfica 

- 1 representant de la Fundació Palau 

El jurat podrà declarar desert el premi si ho creu oportú. Les decisions del 

jurat són inapel·lables, per la qual cosa no s’acceptaran reclamacions 

ni cap recurs contra elles.  

9. Aspectes legals:  

- Els participants declaren ser autors de cada obra presentada al 

concurs i posseir tots els drets sobre les obres 

- Les fotografies participants, podran reproduir-se a la web i a les 

xarxes gestionades per la Fundació Palau, citant sempre el nom de 

l’autor, que cedeix desinteressadament els drets de reproducció a 

l’organització del concurs per aquesta finalitat. Aquesta cessió és de 

caràcter no exclusiu.  

- Protecció de dades: d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament i del Consell del 27 d’abril relatiu a la protecció de 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació de dades, s’informarà als participants d’aquest 

concurs que les seves dades seran incloses en un fitxer de titularitat 

de la Fundació Palau, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest 

acte cultural. Un cop finalitzat el concurs, seran esborrades sempre i 

quan la persona no manifesti la voluntat de ser inclosa a la nostra 

base de dades de manera permanent per poder rebre les nostres 
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informacions, amb la possibilitat de donar-se de baixa sempre que 

vulgui. 

El fet de presentar-se al concurs implica l’acceptació de tots i cadascun dels apartats 

d’aquest reglament. 

-  

 


