FESTA MAJOR 2020 DEL 17 AL 26 DE GENER
Us convoquem a la 24a edició del Concurs fotogràfic de Sant Antoni, dins de la Festa Major del barri. Com a novetat,
a més de la participació en format físic, també podreu fer-ho en format digital a través d’Instagram.
Aquest concurs està organitzat per l’Associació Sant Antoni Comerç (SAC), l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca i la Comissió
de Festa Major. Les fotografies es poden realitzar durant tota la Festa Major i no cal inscripció prèvia. Ànims i bona feina!

BASES
Com participar-hi:
Participació oberta a tothom que ho desitgi. En el cas de menors d’edat,
serà necessari l’autorització dels pares o tutor legal. No podrà participar
en el concurs cap persona directa o indirectament relacionada amb el
jurat.
Es poden presentar un màxim de 3 fotografies originals (que
no hagin estat premiades en altres concursos) i sobre qualsevol de les
temàtiques proposades.
Temàtiques:
· El comerç de proximitat vist des de dins
· Capturant l’instant a la Festa Major 2020
· Tradició i modernitat del barri de Sant Antoni
Les fotografies cal que es realitzin dintre del barri de Sant Antoni,
delimitat pels següents carrers: Gran Via de les Corts Catalanes (des de
Plaça Espanya a Plaça Universitat) Ronda de Sant Antoni, Ronda de Sant
Pau i Avinguda del Paral·lel. No s’acceptaran fotomuntatges.
Com presentar les fotografies:
Les fotografies es poden presentar per qualsevol de les dues vies:
· En format físic:
Imatges de 20x30 cm sobre paper fotogràfic, sense marges (a sang) i
sense reforçar. Darrere de cada fotografia ha de constar en una etiqueta:
nom de l’autor o autora, telèfon, correu electrònic, la temàtica escollida
i el lloc on s’ha realitzat. No cal pseudònim.
Les fotografies físiques han d’entregar-se personalment o ser enviades
per correu ordinari a:
Espai de fotografia Francesc Català-Roca
C/ Llança, 21 Baixos · 08015 Barcelona
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
10% de descompte en la impressió de les fotografies a Fotoxavi (Av.
Mistral, 8)

· En format digital:
Les fotografies que es presentin per Instagram s’hauran d’etiquetar
amb els hashtags #espaicatalàroca i #fmsantantoni2020. A la
publicació haurà de constar la temàtica escollida i el lloc on s’ha realitzat
la fotografia. Recorda que només es poden presentar un màxim de 3
fotografies.
Les persones guanyadores o seleccionades per participar en l’exposició
seran avisades a través d’Instagram i hauran de portar, previ avís per
part del jurat, la fotografia impresa a 20x30 cm sense marge (a sang)
i sense reforçar.
10% de descompte en la impressió de les fotografies a Fotoxavi (Av.
Mistral, 8)
Termini:
Des del 17 de gener fins el 7 de febrer de 2020.
Membres del jurat:
El jurat estarà format pels fotògrafs Luís Giménez i Martí Català
Pedersen, un dels guanyadors del concurs 2019, Vicenç Gasca
(president de Sant Antoni Comerç), un representant de l’Associació
de veïns del barri de Sant Antoni, Maribel Mata i Ana Benavent,
de l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca i una representació del
Districte de l’Eixample.
Un jurat d’admissió comprovarà que les obres presentades siguin fetes
dins el territori indicat.
Premis:
3 premis de 300 e: un per a cadascuna de les 3 temàtiques.
3 accèssits de 50 e: un per a cadascuna de les 3 temàtiques.
1 accèssit de 50 e: a la millor imatge de les festes i que alhora serà la
imatge que il·lustri la propera edició del concurs. Es publicarà a les bases,
al cartell del concurs, la postal de l’exposició i als mitjans de difusió.
En cas que el guanyador d’un dels premis sigui menor d’edat, el premi
serà entregat als seus pares o tutors legals.
Els premis són patrocinats per Sant Antoni Comerç. Les fotografies

guanyadores i les seleccionades passaran a ser propietat de Sant Antoni
Comerç, així com els drets de reproducció de les mateixes. Sempre que
una d’elles sigui reproduïda s’esmentarà l’autoria de l’obra.
El concurs pot declarar-se desert si el jurat ho considera oportú o si no es
pot realitzar la comunicació pertinent amb els guanyadors.
Exposició, veredicte i lliurament de premis:
El dimarts 25 de febrer a les 20 h tindrà lloc la inauguració de l’exposició
al Centre Cívic Casa Golferichs i es farà públic el veredicte del jurat, així
com l’acte d’entrega de premis.
Les fotografies premiades, juntament amb una selecció de finalistes,
seran exposades i projectades al Centre Cívic Casa Golferichs, del 25 de
febrer al 18 de març de 2019.
Devolució de les obres:
Les obres no premiades es podran recollir a partir del 20 d’abril al
22 de maig de 2020 a l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca.
L’organització declina tota responsabilitat sobre les fotografies no
retirades transcorregut el termini de devolució.
Protecció de dades:
De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016
i la Llei Orgànica, l’informem que les dades formen part d’un fitxer
responsabilitat de Lúdic 3 S.C.C.L. amb la finalitat de gestionar-ne
la relació. Les seves dades seran conservades durant el període de
responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació.
L’usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat
espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació,
cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà de l’adreça
electrònica ludic3@ludic3.cat o al domicili social situat al c. Diputació,
185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. Donarem resposta a qualsevol
petició.
L’encarregat del tractament és Lúdic 3 S.C.C.L. i el delegat de Protecció
de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). L’adreça electrònica de
contacte és ludic3@ludic3.cat.
Drets i autoria:
Els autors de les fotografies premiades i de les seleccionades cedeixen els
drets de reproducció i comunicació pública de les seves obres al Centre
Cívic Casa Golferichs, l’Espai de fotografia F. Català-Roca, Sant Antoni
Comerç (SAC) i l’Associació de veïns del barri de Sant Antoni.
L’organització no es fa responsable dels drets d’imatge dels individus de
les obres presentades. Els concursants obtindran l’autorització dels drets
d’imatge escaients, en el seu cas. Qualsevol conflicte vers els mateixos
suposarà l’incompliment de les presents bases i per tant, l’exclusió del
concurs. La problemàtica en aquesta matèria suposarà la retirada de
l’obra per part dels organitzadors.

L’Organització es reserva el dret d’elaborar un CD, DVD o altres formats
amb un recull d’obres per tal de promocionar el concurs en diferents
mitjans de comunicació. Els materials que es produeixin amb aquesta
finalitat inclouran la identificació del concurs, així com el nom dels
autors. En aquests casos, els drets d’explotació que se’n derivin seran
responsabilitat del mateix mitjà de comunicació.

BASES DE
PARTICIPACIÓ

L’organització es reserva el dret de penjar les obres seleccionades a la
web de Sant Antoni Comerç, de l’Espai de fotografia Francesc CatalàRoca i del Centre cívic Casa Golferichs, així com en altres plataformes i
xarxes socials del centre i a publicar-les en diferents materials de difusió
com calendaris, plànols, díptics o cartells. Sempre amb reconeixement
de l’autoria de la imatge.

16È CONCURS
DEL CARTELL
ANUNCIADOR
DE LA FESTA
MAJOR DE
SANT ANTONI
2021

Els drets esmentats no suposen cap contraprestació econòmica per a
l’autor o autora.
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas
necessari, informant-ne als participants. En cas de conflicte, les presents
bases queden subjectes a la jurisdicció de Barcelona.

Centre Cívic Casa Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491 · 08015 Barcelona
Tel. 93 323 77 90
golferichs@golferichs.org
www.golferichs.org
facebook.com/golferichs
twitter.com/ccgolferichs
instagram.com/ccgolferichs
Metro Urgell - L1
Bus H12, 52, V9
Equipament parcialment accessible
Horari: De dilluns a divendres, de 10 a 20 h
Dissabtes, de 10 a 14 h
Coorganitza:

Centre Cívic
Casa Golferichs
Espai de fotografia
Francesc
Català-Roca

Patrocina:

Autor:

24a EDICIÓ DEL CONCURS FOTOGRÀFIC
POPULAR DEL BARRI DE SANT ANTONI

10È CONCURS
DE DIBUIX
INFANTIL

Arriba la Festa Major de Sant Antoni i, amb ella, omplim els carrers del barri amb el cartell anunciador de les festes.
Com cada any convoquem tots els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes, a participar de l’elaboració d’aquest cartell per
a les festes de l’any vinent (2021). Es tracta que fem la festa una mica més nostra. Ànims i bona feina!

Jurat:
El jurat està constituït per l’Associació de veïns del barri de Sant Antoni,
el coordinador de la Festa Major i un artista plàstic del professorat de la
Casa Golferichs.
Entrega dels cartells:
Es realitzarà a partir del divendres 17 de gener a la Casa Golferichs. De
dilluns a divendres, de 10 a 20 h i dissabtes, de 10.30 a 13.30 h.

BASES DEL CONCURS DE CARTELLS

BASES DEL CONCURS DE DIBUIXOS

Termini:
L’últim dia és el 24 de gener de 2020.

Participants:
Tots aquells majors de 12 anys que ho desitgin, mitjançant inscripció
prèvia. Els menors de 18 anys necessitaran autorització dels pares o tutor
legal.

Tema:
La Festa Major de Sant Antoni: com m’agrada!!!

Veredicte i lliurament de premis:
El dimarts 25 de febrer a les 20 h tindrà lloc la inauguració de l’exposició
al Centre Cívic Casa Golferichs i es farà públic el veredicte del jurat, així
com l’acte d’entrega de premis.

Tema:
Festa Major de Sant Antoni 2021
Obres:
Es poden presentar un màxim de 2 obres originals, no premiades ni
publicades.
Format de presentació:
- Mida: La mida serà DINA-3 (29,7x42cm).
- Tècnica: El cartell pot elaborar-se amb qualsevol tipus de tècnica, a tot
color. S’ha de proposar un tipus de tipografia, l’organització valorarà si
en fa ús o no.
- Presentació: S’ha de presentar en bastidor o sobre un suport rígid
amb ganxo o clau posterior, per tal de facilitar-ne l’exposició. S’ha de
presentar una còpia del cartell en format digital amb una resolució
mínima de 300 ppp (en un CD).
- Tant en el cartell com en el CD, ha de constar el nom, cognoms i
telèfon de l’autor/a.
Premis:
S’atorgarà un únic premi de 350 euros a l’artista guanyador. En el cas
que el guanyador sigui menor d’edat, el premi serà lliurat als pares o
tutor legal.

Participants:
Tots els infants de 6 a 12 anys que hi vulguin participar.
Condicions de presentació:
- Cada participant podrà presentar 1 sol dibuix o cartell (no premiat ni
publicat anteriorment).
- El dibuix o cartell es presentarà en format paper mida A4 (21 x 29,7 cm).
- Es valorarà, especialment, que els dibuixos reflecteixin el tema del
concurs: la festa major.
- S’acceptarà qualsevol tipus de tècnica artística.
Premi:
S’atorgarà un únic premi: un lot de productes de dibuix i es publicarà
una selecció de dibuixos a l’informatiu Sant Antoni.

Exposició:
Una selecció dels originals s’exposaran a la Casa Golferichs, El Xalet, del
25 de febrer al 18 de març de 2019.
Drets i autoria:
El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Associació de veïns
del barri de Sant Antoni, la qual es reserva els drets de reproducció o
manipulació, ús i divulgació com a cartell i programa de la Festa Major
del barri de Sant Antoni 2020, així com qualsevol altre element que doni
suport a la festa.
A. L’organització no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la
propietat intel·lectual del material presentat pels artistes.
B. L’organització no es fa responsable dels drets d’imatge dels individus
de les obres presentades. Aquest consentiment l’ha de demanar el
concursant a qui escaigui.
C. L’organització es reserva el dret d’elaborar un CD, DVD o altres
formats amb un recull d’obres per tal de promocionar el concurs en
mitjans de comunicació, webs. Els materials que es produeixin amb
aquesta finalitat inclouran la identificació del concurs, així com el nom
dels autors. En aquests casos, els drets d’explotació que se’n derivin
seran responsabilitat del mateix mitjà de comunicació.
D. L’organització es reserva el dret de penjar les obres seleccionades a la
web de Golferichs, així com en altres plataformes i xarxes socials del centre.
E. Els drets esmentats no suposen cap contraprestació econòmica a
l’autor.

Devolució de les obres:
Les obres no premiades es podran recollir de l’1 de al 20 de març., de
dilluns a divendres de 10 h a 20 h i dissabtes de 10.30 a 13.30 h al
centre cívic Casa Golferichs. L’organització declina tota responsabilitat
sobre els cartells no retirats transcorregut el termini de devolució.
Protecció de dades:
Les dades dels concursants s’incorporaran a un fitxer titularitat de
Lúdic 3, SCCL, que en són els responsables i que té com a finalitat la
participació al concurs. El concursant té la possibilitat d’exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades
adreçant-se a Lúdic 3, SCCL (c/ Diputació, 185 Principal 1a - 08011
Barcelona).
Nota:
La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar-les en cas necessari,
informant als participants. La responsabilitat de l’organització d’aquest
concurs és de l’Associació de veïns del barri de Sant Antoni.

Centre Cívic Casa Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491 · 08015 Barcelona
Tel. 93 323 77 90
golferichs@golferichs.org
www.golferichs.org
facebook.com/golferichs
twitter.com/ccgolferichs
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Metro Urgell - L1
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Autora: Aurora Martínez

10È CONCURS DE DIBUIX INFANTIL

Identificació:
Els cartells s’entregaran en un sobre tancat amb el lema , nom, cognoms
i telèfon de l’autor escrits al dors. En sobre hi haurà el cartell o dibuix,
(depenent del concurs al que es participi). No pot participar cap persona
relacionada directa o indirectament amb el jurat.
L’organització es reserva el dret de fer ús del lema.
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