
RETRATA  L'ÀNIMA
 DE  LA  SARDANA

CONCURS FOTOGRÀFIC



La Confederació Sardanista de Catalunya organitza l’estiu de 2021 un
concurs fotogràfic amb la coŀlaboració de Sitges Blaumar, empresa
patrocinadora del certamen. 
L’objectiu del concurs és incrementar el nombre de fotografies lliures
de drets  per a totes aquelles iniciatives que necessitin imatges de
qualitat per a promoure la sardana i els seus valors. Les fotografies
preseleccionades s’incorporaran al web www.PortalSardanista.cat
sota domini públic.

Sobre el concurs

Participants
Totes aquelles persones interessades en la fotografia i en la sardana
que hi vulguin participar presentant una o més fotografies de
temàtica sardanista. La participació és gratuïta.

Obres
Podran concursar fotografies en format digital en blanc i negre i/o
color no premiades en altres concursos. 
Cada persona  pot presentar un màxim de 25 fotografies. 

RETRATA L'ÀNIMA
DE LA SARDANA

http://www.portalsardanista.cat/


La sardana com a ball festiu i de lleure.
L’apropament de joves i noves generacions a la sardana.
L’harmonia i bellesa de la dansa/rotllana.
La sardana com a ball intergeneracional (avis i nets ballant...)
Elements singulars com les mans, els peus, un instrument.., etc.
L’expressivitat i sentiment dels participants.

El jurat valorarà explícitament les fotografies que mostrin i transmetin
diferents valors i percepcions com:

Aquests valors són indicatius. Qualsevol altre valor positiu entorn de
la sardana que la fotografia pugui mostrar serà valorat
convenientment pel jurat.

El jurat es guiarà atenent a tothora 3 criteris bàsics: la singularitat,
l’originalitat i la qualitat tècnica de les fotografies.

Identificació
Les fotografies s’enviaran per correu electrònic indicant la data i el
lloc on han estat realitzades (exemple: Festa Major d’Esterri d’Àneu,
15 d’agost de 2021) juntament amb les dades personals de l’autor:
nom i cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte.

Temàtica i criteris per
valorar les fotografies

Tramesa de les obres
Del 12 de juliol al 30 de setembre de 2021 al correu
info@confsardanista.cat

A l'assumpte del correu caldrà indicar: Concurs de fotografia.

La Confederació respondrà el correu confirmant que la recepció de
les obres ha estat correcta.

mailto:info@confsardanista.cat


Està format per tres persones del món de la sardana i de la
fotografia que valoraran amb deteniment el material rebut. 

Termini i veredicte
El veredicte es farà públic a través de les xarxes socials i el web de la
Confederació Sardanista de Catalunya abans de l’1 de novembre de 2021. 

Les persones que tinguin una fotografia premiada se’ls comunicarà
personalment a través del contacte que hagin facilitat mitjançant correu
electrònic.

Jurat

Publicitat de les obres
Les fotografies ‘finalistes’ podran optar a ser exposades a la sala d’actes
de la Casa de la Sardana si així es considera i passaran a mostrar-se al
Banc d’imatges del www.PortalSardanista.cat sota domini públic i d’ús
totalment lliure. Tant al Portal com a la hipotètica exposició, cada
fotografia aniria acompanyada del nom de l’autor, malgrat entendre que
usos posteriors poden no incloure’l.

Es soŀlicitarà per escrit als autors de fotografies finalistes que signin la
seva cessió al domini públic segons la definició de l’organització Creative
Commons a
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ca. 

Francesc Botet
Fotògraf autor del Bloc Sardanista dels Botet
Joan Aranda
Responsable de Noves tecnologies de la CSC
Clara Feliu
Encarregada de fotografia de la CSC

El jurat podrà convenir que el concurs o algun premi queda desert
o bé la creació d’un accèssit o similar. Podrà també demanar
l’opinió de terceres persones si així ho considera necessari.

Aquesta llicència ja l'utilitza la Confederació Sardanista per a tot el banc d’imatges actual,
car és la que més facilita el seu ús per part de professionals i aficionats que vulguin
promoure la sardana.  

http://www.portalsardanista.cat/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ca


La Confederació Sardanista queda facultada per resoldre qualsevol
imprevist. 

Participar al concurs implica acceptar les bases suara descrites.

La Confederació Sardanista de Catalunya no es responsabilitza del
contingut de les fotografies.

Barcelona, juliol de 2021

A la fotografia guanyadora: Un exemplar de la joia ÀNIMA
2n premi: Un exemplar del rellotge Ànima 
3r Premi: Dues entrades per assistir al concert final de La Sardana de
l’Any que se celebrarà dissabte 28 de maig de 2022 al teatre La
Faràndula de Sabadell.

Entre tots els participants se sortejaran 3 lots de CD’s de sardanes.

Si el jurat ho considera, podrà establir algun altre premi.

Premis

Notes



Penjoll de plata de 1a llei, amb un bany d'or i cadena a conjunt. Disseny
original de Pia Vilarrubias i  forja del joier Roger Figueras. 

La� joia� 'Ànima'� té� una� tirada� limitada� i� numerada� i� la� seva� comercialització
correspon�a�SitgesBlaumar�

ÀNIMA
la joia sardanista 
i compromesa



Amb el patrocini de

SITGESBLAUMAR SL
Tel: 683 3707 51 - 93 809 85 62 (Srta. Isabel)

Ronda Europa, 60 (Edifici Eurocentre)
08800 Vilanova i la Geltrú

 


