
    

 
Concurs de fotografia  

Espai30 - La Sagrera, Photoart30 
" JO FOTOGRAFIO A CASA " 

Maig 2020 
 Exposició a l’Espai30 

 
Organitza Espai30-Ateneu Sagrerenc i Photoart30  

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona Districte de Sant Andreu 
#joemquedoacasafotografia #espai30fotoacasa 

 
 
Creiem que l'escenari de confinament pot ser un espai per a exercitar la nostra creativitat 
fotogràfica i per això hem decidit posar en marxa el concurs "Jo fotografio a casa" en 
col·laboració entre l'Espai30- Ateneu Sagrerenc i l'Associació Photoart30, amb el suport de 
l'Ajuntament de Barcelona Districte de Sant Andreu.  
Desitgem que sigui una eina que serveixi per combatre el desànim d'aquests dies, comptant 
a més amb un estímul addicional: 
La temàtica és oberta a tothom, totes les edats, sempre que la foto estigui capturada en la 
nostra llar: bodegons (fruites / verdures, objectes, joguines), balcó, jocs de llum amb els 
miralls de bany, macros de la nostra flora i fauna domèstica, macro, activitats amb la 
família, recreació foto plató amb la família, contrallums, disfressa, autoretrat ... 

 

La mecànica de participació és molt senzilla: 

• La convocatòria és oberta a tothom, i podrà participar tot el veïnat enviant una 
fotografia abans del 20 de maig a l’adreça photoart30bcn@gmail.com, adjuntant el  
nom, cognom, títol de la foto i telèfon de contacte (i la del tutor en cas de ser menor 
de 12 anys). 

• Podeu enviar les fotografies preses amb qualsevol càmera o dispositiu mòbil. 

• És important enviar una sola còpia i a la mida que surten de la càmera o telèfon 
mòbil en màxima resolució i mida per imprimir*  

• La fotografia publicada ha de ser propietat del participant i ha d'haver estat 
realitzada durant el període de confinament i dins de casa. Es valoraran les imatges 
que parlin del confinament. 

• Si voleu també i "fora de concurs" podeu pujar més fotos, en el vostre perfil 
d'Instagram participant en la difusió del concurs amb els hashtags: 
#joemquedoacasafotografia  #espai30fotoacasa. 

 



    

 

• Es poden fer ajustos bàsics com: nivells, contrast, focus. Es desestimaran els 
fotomuntatges i les marques d'aigua o signades. 

• Un jurat farà la selecció de les 40 millors fotografies per organitzar una exposició a 
l’Espai30, escollirà  les tres més ben valorades,  en les tres categories color, blanc i 
negre, i infantil (12 anys o menors)**. Amb les fotografies restants es muntarà un 
carrusel per passar en pantalla i durant la mostra,  i també es penjarà al web de 
l'Espai30. 
 
RESUM DE LA CONVOCATÒRIA 
 
✓ Títol del concurs:  JO FOTOGRAFIO A CASA (Fotografies del confinament) 
✓ Com puc participar? Enviant una fotografia a l’adreça 

photoart30bcn@gmail.com amb el nom, cognom, títol de la foto i telèfon 
contacte (i el del tutor en cas de ser menor de 12 anys). 

✓ Termini de presentació: Fins al 20 de maig de 2020. 
✓ Compartir a l'Instagram amb els  hashtags  #joemquedoacasafotografia  

#espai30fotoacasa. 
✓ Tres categories: B/N, Color i Infantil (menors de 12 anys). 
✓ Tres premis per les tres categories B/N, Color i Infantil (cada concursant 

només té dret a un premi). 
✓ El jurat escollirà les 40 millors fotografies i els tres premis per a cada 

categoria. 
✓ S'organitzarà  una exposició i un acte per l'entrega de premis, que es 

realitzarà quan les circumstàncies relatives al confinament ho permetin, i 
que en previsió estimada es podria realitzar durant el mes de novembre. 

------------------------------------------------- 

ORGANITZACIÓ: 

 
El jurat es reunirà un cop acabi el confinament seguint les normes de seguretat i estarà 
compost per 3 representants del grup de fotògrafs de Photoart30, un representant de la 
junta de la federació de l’Espai30 i un representant del Districte de Sant Andreu. 

S'establiran tres premis (1r, 2n i 3r) en les tres categories (Color, Blanc i Negre, i Infantil). 
Cada concursant només podrà optar a un premi. 

L'autor o autora de la fotografia guanyadora serà contactada pels organitzadors. 

Pel que fa a la inauguració de l’exposició i el lliurament dels  premis, es realitzarà quan les 
circumstàncies relatives al confinament ho permetin, en previsió es podria realitzar durant  
el mes de novembre. 



    
 

L’Associació Photoart30, l’Espai30 - Ateneu Sagrerenc i el districte de Sant Andreu es 
reserven el dret de reproducció de las obres premiades o que hagin estat acceptades, a tal 
efecte de l'exposició pública, citant el nom de l'autor, sense percebre cap tipus de benefici 
econòmic. 

Pel fet de participar els autors reconeixen tenir els drets d'autor i els drets d'imatge. En el 
cas dels participants menors de 12 anys els seus tutors assumeixen la responsabilitat i 
l'acceptació de les bases. 
L'organització s'eximeix de qualsevol conflicte aliè  de la publicació o d'utilització de les 
obres. 
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases. 
Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l'entitat organitzadora. 
La decisió del Jurat serà inapel·lable. 
Les fotografies són propietat dels participants, pel que assumeixen la responsabilitat de 
l'autoria i qualsevol reclamació de tercers.  
Així i tot, el o la participant en el concurs dóna permís per a que es pugui publicar i difondre 
la seva fotografia a les pàgines web, xarxes socials o en qualsevol altre tipus de mitjà. 
Es desestimaran les fotos que no compleixin aquestes bases, tan pel que fa a la mida com al 
contingut. 
 
* Mida recomanable, màxim (11,6 Mb) a 250ppp  40x30cm (3937x2952px) - mínim (5,8 Mb) 
30x40 (2952x1968px) 
** La categoria infantil comprèn infants de 12 anys o menors de 12, inclosos els i les qui 
compleixin els 13 anys durant el mes de maig. 
 
Col·lectiu Photoart30 
Barcelona 25 d'abril 2020 
 
 
 


