
RECOLLIDA D’IMATGES D’ARXIU D’EDUARD TOLDRÀ 
 

BASES 
 
Participants: Tothom que ho desitgi. 
 
Tema:  En commemoració del 50è aniversari de la mort d’Eduard Toldrà s’obre una convocatòria per tal de 
recollir imatges d’arxiu de qualsevol esdeveniment on ell hagués estat present. De la mateixa manera, es 
pretén localitzar fotografies relacionades amb algun dels homenatges pòstums que se li han dedicat. Les 
imatges d’arxiu que molts ciutadans teniu a casa vostra constitueixen un fons documental de gran interès. 
Des de la Federació us proposem compartir-les amb la resta de la població. És amb aquesta finalitat que 
s’ha previst la realització d’un audiovisual amb el material seleccionat que es podrà veure a la Biblioteca 
Armand Cardona a partir del 16 de novembre. De ben segur que trobareu fotos dels vostres avis, pares o 
vostres que puguin haver recollit qualsevol aparició pública del mestre Toldrà. 
 
Obres:  Els participants podran presentar un nombre d’obres il·limitat. 
 
Format:. S’enviaran en format digital, per correu electrònic a toldra@fedcatfotografia.org  
 

• Baixa resolució: En format JPG a 72 dpi, 1024 píxels de llarg si el format és horitzontal o 768 píxels 
d’alt si el format és vertical. Recomanem que l’espai de color sigui sRGB. Cap arxiu pot superar els 
800 Kb. 

 
Identificació: Els arxius s’han d’anomenar amb el nom i els cognoms de l’autor o propietari de la imatge i 
numerar-los. En fitxer annex s’ha d’enviar un document Word fent una petita descripció de cada una de les 
imatges segons la numeració dels arxius, així com fer servir el mateix Word per autoritzar la utilització dels 
fitxers a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
Trameses: Les obres s’han de fer arribar per correu electrònic o en mà en un CD abans del proper dia 20 
de setembre de 2012 a: 
 
FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA        
Centre Cívic i Esportiu La Collada – Els Sis Camins 
Carrer de la Turbina, 19  
08800 Vilanova i la Geltrú  
Barcelona 
 
Catàleg: S’editarà un CD-ROM de l’audiovisual amb totes les imatges o una selecció en cas de que siguin 
moltes, que s’enviarà a tots els participants. 
 
Notes: El fet de presentar obres implica l’acceptació d’aquestes bases. L’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Federació Catalana de Fotografia queden facultats per resoldre qualsevol cas no previst a les 
bases.  
 
Els autors han de reconèixer ser posseïdors del copyright i, per tant, tenir-ne els drets d’imatge. 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Federació Catalana de Fotografia s’eximeixen de qualsevol 
conflicte de publicació o utilització de l’obra. 
 
Aquells que no pugueu digitalitzar les vostres imatges per enviar-les, podeu contactar igualment per correu 
electrònic a toldra@fedcatfotografia.org i mirarem de resoldre-ho nosaltres. 


