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Festa Major 2011, del 14 al 23 de gener

Gestió

BASES DE PARTICIPACIÓ
Presentació
Com cada any per aquestes dates, dins de la Festa Major
del barri de Sant Antoni, es convoca el 15è Concurs
Fotogràfic Popular, organitzat per l’associació Sant Antoni
Centre Comercial (SACC). Les fotografies es poden
realitzar durant tota la Festa Major i la inscripció és gratuïta.
Enguany el nou tema està dedicat als espais públics del
barri i el seu ús per part dels ciutadans. Us proposem com
l’any passat, dos tipus de treballs: fotografia i fotomutatge.
Hi ha tres temes que s’han de presentar com a fotografia,
i un tema que heu de treballar amb ordinador i retocar i
composar imatges: fotomuntatge.
Ànims i bona feina!

Bases
• Participants
Tots aquells que ho desitgin

proposats en fotografia presentats com a fotomuntatge i
a la inversa.
• Format de presentació
- Mida: 20x30 cm. sense marge (a sang) i sense reforçar
- Tècnica: Poden ser en blanc i negre o color, amb càmeres
digitals o analògiques, i cal presentar-les en paper
fotogràfic.
- Presentació: Al revers de les fotografies que es presenten
hi ha d’haver un “LEMA” o pseudònim, que serà el
mateix per a totes aquelles que presenti un mateix
concursant. També cal posar el lloc on ha estat feta i el
TEMA triat.
• Identificació
Les fotografies s’entregaran en un sobre tancat on hi consti
el “LEMA” i el TEMA. A part, s’entregarà un segon sobre
tancat, en el qual caldrà que a fora hi consti el “LEMA”
o pseudònim i a dintre, anotat en un paper de manera
clara, les següents dades: nom i cognoms de l’autor, adreça
i telèfon.

• Temes
• Fotografia: Viure a Sant Antoni
• Fotografia: L’activitat comercial al barri: el comerç és
vida
• Fotografia: La festa major 2011
• Fotomuntatge: l’ús ciutadà dels espais públics al barri:
carrer, places, parcs...

• Lliurament i informació
Les fotografies podran ser entregades personalment o
enviades per correu ordinari a:
Francesc Català- Roca, espai de fotografia
Gran Via, 491-08015 Barcelona
de dilluns a divendres de 16:30 a 21:30h

Nota: Les fotografies cal que siguin del Barri de St. Antoni,
barri del districte de l’Eixample delimitat pels següents
carrers: Gran Via de les Corts Catalanes (des de Plaça
Espanya a Plaça Universitat) Ronda de St. Antoni, Rda. De
St. Pau i Avinguda del Paral·lel.

• Jurat
El jurat estarà format per la Sra. Esther Catalina i el Sr. Martí
Català Pedersen fotògrafs, un dels guanyadors del concurs
2010, el Sr. Vicenç Gasca, President de St. Antoni Centre
Comercial, un representant de l’Associació de Veïns del
barri de St. Antoni, les responsables de Francesc CatalàRoca, espai de fotografia i una representació del Districte
de l’Eixample.
Nota: un jurat d’admissió comprovarà que les obres

• Obres
Podeu presentar un màxim de 4 fotografies originals,
no premiades ni publicades. No s’acceptaran els temes

presentades estiguin fetes dins el territori indicat.

Premis
- 4 premis de 350 €. Un per cadscuna de les 4 temàtiques
- 4 accèssits: lot material fotogràfic per cadascuna de les
temàtiques
- 1 accèssit a la millor imatge de les festes: s’utilitzarà per a
representar el concurs de l’any següent. Es publicarà en les
bases i cartell del concurs i la postal de l’exposició.
Nota: Els premis són patrocinats per Obra Social Caja
Madrid, Sant Antoni Centre Comercial i els accèssits són
patrocinats per Foto Rondas (Ronda St. Antoni, 4)
Les fotografies guanyadores passaran a ser propietat de
l’organització, així com els drets de reproducció de les
mateixes. Sempre que una d’elles sigui reproduïda es farà
esment de l’autor de l’obra.

Calendari
• Inscripcions
Les inscripcions es realitzaran el dia 15 de gener de 2011 a
l’Associació de Veïns de Sant Antoni i del 17 al 21 de gener
a Francesc Català-Roca, espai de fotografia. En el moment
d’inscriure-us se us lliurarà l’acreditació com a participants
del concurs. La inscripció és gratuïta.
• Horaris d’inscripció
15 de gener del 2011
Lloc: Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni
Avinguda Mistral 30, baixos
Horari: d’11 a 14 h.
17 al 21 del 2011
Lloc: Espai de Fotografia F. Català-Roca
Gran Via, 491
Horari: de 17 a 20h.

• Termini
L’últim dia d’admissió és el divendres 4 de febrer del 2011
a les 20h.
• Veredicte i lliurament de premis
El dimecres 23 de febrer a les 20h tindrà lloc la inauguració
de l’exposició a Golferichs centre cívic i es farà públic el
veredicte del jurat així com l’acte d’entrega de premis.
• Exposició
Les fotografies premiades, junt amb una selecció de
finalistes, seran exposades a Golferichs, centre cívic del 23
de febrer al 12 de març de 2011.
• Drets i autoria
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.
C. L’Organització es reserva el dret d’elaborar un CD,
DVD o altres formats amb un recull d’obres per tal de
promocionar els creadors/es en mitjans de comunicació,
webs, mostres i festivals audiovisuals. 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
de les organitzacions d’aquests actes/certàmens o bé del
mateix mitjà de comunicació.
D. L’Organització es reserva el dret de penjar les obres
seleccionades al web de Golferichs i altres plataformes de
la xarxa.
• Devolució de les obres
Les obres no premiades es podran recollir a partir del
26 de març en el termini d’un mes. L’organització declina
tota responsabilitat sobre les fotografies no retirades
transcorregut el termini de devolució.

