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Concurs de Cartells Premis Ses Obreres 2019 Concurs Fotogràfic Premis Ses Obreres 2019
PARTICIPANTS
El concurs queda obert a qualsevol persona major de 14
anys aficionada o professional del sector del disseny

gràfic. El concurs és gratuït. Cada participant pot
presentar un màxim de 5 obres.

TEMA
El tema és la Festa Major de Santa Cristina, que té lloc
del 24 de juliol de 2019. L’objectiu és donar a conèixer la
Festa Major del nostre poble.

FORMAT
Les obres han de ser originals i inèdites. El format de les
obres serà en A3 vertical (29,7x42 cm) i els originals es

presentaran en suport rígid. Al cartell hi ha de figurar la
llegenda “Festa Major de Lloret - Santa Cristina 2020”.

IDENTIFICACIÓ
Cada obra haurà d’anar acompanyada d’un sobre tancat
adreçat a: CARTELLS FESTA MAJOR, amb pseudònim a
l’exterior del sobre i les dades personals (nom,
cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica i
categoria a la qual es presenta) a l’interior del sobre. El
pseudònim també haurà de figurar al revers del cartell.

TÈCNICA
La tècnica és lliure. Els dissenys es poden elaborar amb
qualsevol estil o tècnica que permeti la posterior
reproducció i impressió en color.

El concurs consta de dues categories:
A mà: inclou totes aquelles obres produïdes de forma
manual, fent servir tècniques de dibuix tradicional,
sense cap suport informàtic.

Amb suport informàtic: inclou totes aquelles obres no
incloses en la categoria Amà; és a dir, les obres que hagi
utilitzat qualsevol tècnica informàtica per ser
realitzades.

PREMIS
Primer premi Amà: 300 € i diploma
Segon premi Amà: 150 € i diploma

Primer premi suport informàtic: 300 € i diploma
Segon premi suport informàtic: 150 € i diploma
Premi especial Ses Obreres: trofeu commemoratiu de

l’acte i diploma

TRAMESA
Els participants han d’enviar o portar les seves obres en
format imprès a: El Puntet (Av. de Vidreres, 58 - 17310

Lloret de Mar; Tel. 972 37 22 68; Horari: de 10.00 a
13.00 h i de 16.00 a 20.00 h).

JURAT
El jurat estarà format per tres membres. Com a mínim
dos seran coneixedor de la Festa Major de Lloret de
Mar, per assegurar que es transmet l’essència de la
festa. El primer premiat de suport informàtic d’enguany

formarà part del jurat en la propera convocatòria.

CALENDARI
TERMINI D’ADMISSIÓ: del 10 de juny al 11 de juliol de
2019 (ambdós inclosos).
VEREDICTE: dissabte 13 de juliol de 2019, a la sala
d’actes de l’Obreria de Santa Cristina (edifici annex a

l’ermita de Santa Cristina), a les 11.00 hores. Acte tancat
per al jurat i organització.
EXPOSICIÓ: S’exposaran tots els cartells del 26 d’agost al
8 de setembre de 2019, a la capella dels Sants Metges

(carrer de l’Hospital Vell, 11).
EXPOSICIÓ VIRTUAL: Un cop acabada l’exposició física,
les obres seran digitalitzades i exposades a través de la
plataforma Facebook de Premis Ses Obreres.

LLIURAMENT DE PREMIS: el dia 24 de juliol durant el
sopar de l’Obreria de Santa Cristina, a la plaça del Pi.
DEVOLUCIÓ D’OBRES: les obres poden ser recollides per

petició del mateix autor durant el mes de setembre a El
Puntet. Les obres no recollides seran destruïdes.

NOTES
L’entitat organitzadora posarà la màxima cura en la
manipulació de les obres, però declina tota
responsabilitat en cas de pèrdua, robatori, furt, incendi
o deterioració, durant el transport o durant l’exposició.

L’autor de les obres concursants, pel fet de participar en
el concurs, es reconeix autor d’aquestes obres i, en ple
dret per autoritzar que aquestes siguin exposades i
publicades en catàlegs, tríptics o pòsters, cedeix aquest

dret als organitzadors.
El premi especial Ses Obreres serà escollit en la
tradicional Trobada d’Ex-Obreres per totes les assistents

(acte exclusiu per a ex-obreres; es notificarà la data i
hora a les interessades per correu electrònic).
El cartell que guanyi el primer premi de la categoria
Amb suport informàtic il·lustrarà la portada de la revista

i els cartells de la Festa Major de Santa Cristina 2020.
El cartell que guanyi el primer premi de la categoria A
mà il·lustrarà el cartell informatiu dels Premis Ses
Obreres de l’any 2020.

PARTICIPANTS
La participació és oberta a qualsevol persona aficionada
a la fotografia. El concurs és gratuït. Cada participant

pot presentar un màxim de 5 obres, independentment
de si són de la mateixa categoria o de diferents.

TEMA
El tema de les fotografies pot ser qualsevol acte inclòs
dins les Festes de Santa Cristina, que tindran lloc del 21
al 28 de juliol de 2019. L’objectiu del concurs és
dinamitzar la Festa Major del Lloret més tradicional

durant els actes de la Festa Major, i es valorarà
positivament un punt de vista creatiu i innovador en
l’obra. Dins de cada categoria, es valoraran temes

diferents:
Categoria A: Diada de Santa Cristina - Inclou aquelles
fotografies preses durant la diada de Santa Cristina, i es
valorarà sobretot que mostrin el sentiment que la festa

transmet als lloretencs i lloretenques.
Categoria B: Foc - Inclou aquelles fotografies preses
durant els actes de la Festa Major que impliquin la
utilització de foc, com són el correfoc i els focs d’artifici.

Categoria C: Altres - Inclou tota la resta d’actes, i es
valorarà sobretot l’originalitat de l’obra, allò que la fa
diferent de la resta.

FORMAT
Totes les imatges es presentaran en format JPG.
Les obres s’han d’enviar en dues mides diferents: a) en

format de visualització amb 1024 píxels en el seu costat
més llarg ; i b) en format d’impressió amb una mida
superior a 6Mpx.

TRAMESA
Les obres s’han d’enviar, en format digital, a l’adreça
electrònica:
obreres.santacristina@gmail.com

Si els arxius ocupen massa espai per enviar-los per
correu electrònic, es poden fer arribar per enllaç
WeTransfer o similar.

IDENTIFICACIÓ
En el correu electrònic enviat, cal que hi figuri: la
categoria en la qual es presenta la fotografia, títol de
l’obra, nom, adreça i telèfon de l’autor. Si el participant
fos membre de la Federació Catalana de Fotografia, cal
incloure-hi el número de federat.

TÈCNICA
La tècnica és lliure, però no s’acceptaran foto-
muntatges per no desvirtuar l’essència de la festa. Les

fotos poden ser en blanc i negre o en color.

PREMIS
Premi Categoria A: 200 € i diploma

Premi Categoria B: 200 € i diploma
Premi Categoria C: 200 € i diploma
Accèssit Categoria A:medalla i diploma
Accèssit Categoria B:medalla i diploma

Accèssit Categoria C:medalla i diploma
Premi especial Ses Obreres: trofeu commemoratiu de
l’acte i diploma

JURAT
El jurat estarà format per tres persones. Una serà
membre de l’Obreria de Santa Cristina, com a

coneixedors de la Festa Major de Lloret de Mar. La resta
seran membres reconeguts per la Federació Catalana de
Fotografia (FCF).

CALENDARI
TERMINI D’ADMISSIÓ: del 29 de juliol a l’11 d’agost de
2019 (ambdós inclosos)
VEREDICTE PÚBLIC: dissabte 17 d’agost de 2019, a les

11.00 h, a la Masia de Can Saragossa (Avinguda de la
Vila de Tossa, s/n)
EXPOSICIÓ: S’exposarà una selecció de fotografies del

26 d’agost al 8 de setembre de 2019 a la Capella dels
Sants Metges (carrer de l’Hospital Vell, 11).
ACTE DE CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS:
divendres 23 d’agost, abans de començar el Concert de

l’Obreria de Santa Cristina, al paratge de Santa Cristina

NOTES
L’autor de les obres concursants, pel fet de participar en

el concurs, es reconeix autor d’aquestes obres i
autoritza l’organització que siguin exposades i
publicades en catàlegs, tríptics o pòsters amb finalitat
divulgadora.

El premi especial Ses Obreres serà escollit per votació
popular de les Ex-Obreres de Santa Cristina durant la
deliberació del veredicte públic.

Aquest concurs té el reconeixement de la Federació
Catalana de Fotografia i és puntuable per a l’obtenció
de les distincions d’Artista, Excel·lència i Mestre de la
Federació amb el número 2019/044.


