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Concurs de Fotografia Festa Major de Cardedeu (la que s’escaigui) 

2020 

#fmcardedeu20 #laquesescaigui20 

Bases 

 

La Biblioteca Marc de Vilalba la Regidoria de Cultura i el Museu-Arxiu Tomàs Balvey, 

estableixen, mitjançant les bases que a continuació es relacionen, els punts sobre els 

quals es regirà el concurs de fotografia “Festa Major de Cardedeu 2020” a la xarxa 

social Instagram: #fmcardedeu20 #laquesescaigui20 

 

Objecte 

Enguany tindrem una Festa Major adaptada a una situació sanitària inaudita i de 

gaudiment imprevisible per als ciutadans de Cardedeu. Per aquest motiu plantegem 

aquest concurs des d’una perspectiva de documentació d’aquest moment històric. No 

es tracta de denunciar res ni ningú per pràctiques poc conseqüents amb les mesures 

sanitàries. Es tracta visibilitzar la transformació de la festa i com de vitals i festius 

podem ser en situacions adverses. Si la Festa Major la celebrem als carrers i al 

teatre n’obtindrem unes imatges, si calgués celebrar-la confinats o amb mesures 

restrictives de moviments, la celebració seria molt diferent i les imatges també. 

S’accepten imatges en ambdues situacions.  

 

El concurs de fotografia consisteix en la publicació de fotografies preses durant la 

celebració de la Festa Major 2020 (la que s’escaigui) del dia 13 d’agost de 2020 fins 

el diumenge 16 d’agost del mateix any. 

 

Els participants hauran de: 

 Realitzar una, o més, fotografies de la celebració de la Festa Major 2020 

(la que s’escaigui). 

 Publicar la fotografia a Instagram, etiquetant-les amb #fmcardedeu20 

#laquesescaigui20 i mencionant un dels quatre perfils 

@teatredecardedeu @cinemaesbarjo, @bibliocardedeu  i/o 

@museudecardedeu, sense perjudici d’altres etiquetes o perfils que vulgui 

incloure l’autor 
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No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en 

compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin. 

 

Premis 

S’estableixen tres premis: 

1r. Premi:  

 Cinema Esbarjo i Teatre Auditori de Cardedeu. Un abonament de 8 

entrades per a cada un dels equipaments culturals.  

 Museu Arxiu Tomàs Balvey. Carnet familiar d’Amic del MATBC gratuït fins a 

31 desembre de 2021 i una ratafia de la Iaia Maria. 

 Fotoclic. Reproducció impresa de 10 fotografies d’Instagram, triades pel 

guanyador. 

2n premi:  

 Cinema Esbarjo i Teatre Auditori de Cardedeu. Un abonament de 4 

entrades per a cada un dels equipaments culturals.  

 Museu Arxiu Tomàs Balvey. A escollir un llibre editat pel MATBC i una 

gratuïtat per una de les activitats que es pugin oferir a la tardor. 

 Fotoclic. Reproducció impresa de 8 fotografies d’Instagram, triades pel 

guanyador 

3r. Premi:  

 Cinema Esbarjo i Teatre Auditori de Cardedeu. Un abonament de 2 

entrades per a cada un dels equipaments culturals.  

 Museu Arxiu Tomàs Balvey. Una gratuïtat per una de les activitats que es 

pugin oferir a la tardor. 

 Fotoclic. Reproducció impresa de 4 fotografies d’Instagram, triades pel 

guanyador. 

 

El concurs podrà quedar desert. Les fotografies premiades es publicaran al web de la 

Biblioteca Marc de Vilalba sempre que l’aplicació Instagram ens permeti fer-ho.  

 

Condicions de participació 

Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques majors de 

13 anys que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs. 

L’enviament d’una imatge al concurs no ha d’infringir els drets de reproducció ni cap 

altre dret de tercers. La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de 
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totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que en 

realitzi el Jurat. 

 

Jurat 

El jurat en la seva deliberació haurà de valorar: 

 Els aspectes rellevants i alhora insòlits, de la celebració d’aquesta festa 

#fmcardedeu20  #laquesescaigui20 condicionada per la situació que estem 

vivint.  

 La qualitat d’imatge instantània i caçada al moment. 

 La qualitat de la imatge presentada. 

 L’originalitat de la imatge presentada. 

Les decisions preses per aquest Jurat seran inapel·lables. 

 

Característiques de les fotografies 

L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que: 

 Va ser feta a Cardedeu i durant els dies de la Festa Major 2020. 

 Va ser feta pel participant i és una obra original seva. 

 No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, 

ofensiu, incendiari o difamatori. 

 L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i missatges 

que incompleixin les característiques anteriors, o que puguin ser 

ofensives contra persones, entitats o institucions. 

 L’organització queda exonerada, no fent-se responsable, respecte a 

l’incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets 

de la propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com qualsevol 

responsabilitat que pogués derivar del compliment defectuós o 

incompliment per part dels participants del concurs de les bases 

presents. 

 

Selecció de propostes guanyadores 

El llistat de guanyadors es publicarà al perfil d’Instagram i de Facebook, també al 

web de la Biblioteca de Cardedeu: www.bibliotecacardedeu.cat 
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Forma de participació 

 

La convocatòria i les bases d’aquest concurs es publicaran a la pàgina web de la 

Festa Major (www.festamajorcardedeu.cat), al web de la Biblioteca de Cardedeu 

(www.bibliotecacardedeu.cat) i a la pàgina web de l’Ajuntament de Cardedeu 

(www.cardedeu.cat). Per a participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a 

Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa 

(http://instagram.com/legal/terms/) 

 

 

 

Cardedeu 16 de juliol de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


