
Convocatòria del concurs fotogràfic de Sant Ponç. 
 
Organitzat per el Centre d’Art i Noves Tecnologies de Can Font. 
 
1-Objecte. 
L’objecte del concurs és realitzar fotografies relacionades a la diada de Sant Ponç a les 
Franqueses del Vallès i que serà el diumenge 9 de maig. 

Les imatges han d'estar enfocades a la diada de Sant Ponç d’aquest any 2021. Per tant, 
si hi apareixen persones han d'estar realitzant activitats d'oci, gaudint del seu lleure en 
activitats afins a les activitats de la fira. 

2. Termini. 

El termini per presentar les fotografies s'iniciarà el mateix dia 9 de maig, dia de Sant 
Ponç, i finalitzarà el diumenge 16 de maig. No s'admetran a concurs fotografies 
presentades més enllà del dia en què finalitza el termini. 

 3. Condicions de participació 

Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques majors 
d'edat i que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d'aquest concurs.  

Totes les fotografies presentades han d'haver estat realitzades inequívocament en 
aquell dia en concret i hauran de ser inèdites, i per tant no premiades en d'altres 
concursos. 

Pel sol fet de participar en aquest concurs, els participants accepten íntegrament totes 
les bases, així com la submissió expressa a les decisions que realitzi el jurat. 

Així mateix, els participants hauran de complir els següents requisits: 

—  Que les fotografies presentades hagin estat realitzades per ells mateixos en 
qualitat de persones físiques i que són obres originals seves, per tant assumeixen les 
responsabilitats envers el contingut de les fotografies presentades i assumeixen 
eventuals responsabilitats davant de tercers. 

— Que les fotografies presentades siguin inèdites, és a dir, que no hagin estat 
mai premiades a cap altre concurs. 

— Que les fotografies presentades no infringeixen els drets d'imatge ni cap 
altre dret de tercers, assumint la responsabilitat davant de tercers d'haver obtingut els 
drets d'imatge exigits per la llei, o d'altres que els podrien correspondre, dels models, 
figurants o, qualsevol altra persona, o d'entitats que apareguin en totes les fotografies 
amb total indemnitat per part del Centre d’Art i Noves tecnologies de Can Font. El 
compliment d'aquests requisits s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable 
inclosa a la sol·licitud de participació que s'adjunta com a model en aquest enllaç. 



 4. Forma de participació. 

Els interessats a participar en aquest concurs fotogràfic hauran d’enviar junt amb les 
fotos per al concurs un mail  a canfont@lesfranqueses.cat  amb les següents dades: 

 Nom i cognom 

 Telèfon de contacte 

 correu electrònic  

— Els participants podran fer arribar tres fotografies,  la data màxima d’entrega serà 
fins al 16 de maig. 

Les fotografies s’adjuntaran al mail en format JPG. 

Una vegada rebut el mail amb les fotos en Centre d’Art i Noves Tecnologies de Can 
Font us enviarà un mail confirmant que han rebut la informació i les fotografies, en cas 
contrari contacteu amb el centre al telèfon 938 403 375. 

Les fotografies, amb els formats i condicions establertes al punt 5 “Característiques de 
les fotografies”,  han d’estar preparades per a ser visionades i accessibles per sistemes 
MAC i PC.  

 5. Característiques de les fotografies. 

Totes les imatges s'entregaran: 

— En format digital  

— Referent a la mida, la mesura mínima del costat més petit de la foto ha de ser 
com a mínim de 1000 píxels. 

— S’acceptaran tant fotografies  fetes amb mòbil,  càmera digital sempre que 
tinguin una resolució correcta. 

— Les fotografies poden ser verticals, horitzontals segons preferències de 
 l’autor. 

—  Les fotografies es presentaran en color o blanc o negre segons preferència de 
l’autor. 

6. Jurat. 

Els membres que compondran el jurat seran cinc  persones relacionades amb  l’art i la 
fotografia  i  el  centre d ‘Art i Noves Tecnologies de Can Font. 

El jurat tindrà la facultat de rebutjar les fotografies que no compleixin els requisits 
esmentats a la base 1. 

Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables. 
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7. Selecció de fotografies guanyadores. 

Es farà mitjançant la votació dels membres del jurat. Els criteris a aplicar seran: 

—  Adequació al tema i característiques descrit a la base 1. 

— Conceptualització, composició, enquadrament i recursos tècnics de les 
fotografies. 

—  Les fotografies hauran de convidar a gaudir de l'experiència de la fira de 
sant Ponç i  mostrar el caire festiu d’aquesta diada. 

El jurat puntuarà totes les fotografies amb una escala de cinc a deu, on el deu serà la 
puntuació màxima. Sent la guanyadora la que obtingui més punts. 

En el cas d’empat es tornarà a puntuar per arribar al desempat.  

El  jurat del Centre d’Art i Noves Tecnologies de Can Font escollirà un únic guanyador. 

El resultat es notificarà via mail al guanyador,  web, i xarxes socials a partir del dia 24 
de maig del 2021.  

8. Premis. 

El  guanyador del concurs podrà escollir un curs de fotografia dels que es fan al Centre 
d’Art i Noves Tecnologies de Can Font d’aquest any o el del curs vinent i també rebrà la 
seva fotografia ampliada en mida A3 en suport especial fotogràfic de cartró ploma. 

 9. Propietat intel·lectual i industrial. 

La participació en aquest concurs comporta; la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets 
patrimonials de la propietat intel·lectual sobre les fotografies dels participants a favor 
de Centre d’Art i Noves Tecnologies de Can Font per al seu ús en qualsevol format o 
suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat existent o coneguda en 
l'actualitat. La cessió esmentada, es fa als efectes de la seva explotació no lucrativa i 
dirigida a la realització d'accions o actuacions relacionades amb la promoció del centre, 
del concurs en futures edicions o altres accions sempre relacionades amb el centre 
d’Art i Noves tecnologies de Can Font. 

 10. Protecció de dades. 

El centre d’Art i Noves tecnologies de Can Font  respectarà en tot moment la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada 
per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 
personal. 



Els participants d'aquest concurs, pel fet de participar, consenten que les dades de 
caràcter personal formin part de la base de dades del centre d’Art  i Noves Tecnologies 
de Can Font. Els participants podran exercir els meus drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte de les seves dades 
enviant un escrit, dirigit a la Secretaria del Centre d’Arts i Noves tecnologies de Can 
Font situat al Passeig del Pedraforca, 22 Corró d’Avall, les Franqueses del Vallès o a 
l'adreça electrònica canfont@lesfranques.cat. 

  

  

 


