
 

  
  

 

 

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA  

PER PARTICIPAR A LA FIRA ART PHOTO BCN 2021 

 
L’Espai de fotografia Francesc Català-Roca obre, per quart any, una convocatòria de            
selecció de projectes fotogràfics amb motiu del festival i fira Art Photo Bcn 2021. 
 
L’objectiu d’aquesta convocatòria consisteix en donar suport a la creació i a la difusió dels               
treballs de fotògrafs i fotògrafes emergents. Els autors i autores dels projectes seleccionats             
rebran assessorament per part de l’equip de l’Espai de Fotografia Francesc Català-Roca per             
al desenvolupament final dels projectes i la seva presentació dintre del circuit comercial,             
exhibint-se al públic del 23 al 25 de juliol de 2021, a l'Arts Santa Mònica (La Rambla, 7). 
 

 
 

● Els autors i autores que vulguin participar a la convocatòria podran presentar el seu              
projecte a través del següent formulari: http://ow.ly/KjSO50Dskzw  

● Cada participant podrà presentar un sol projecte 
● La temàtica del projecte és lliure 
● És imprescindible que les imatges estiguin realitzades mitjançant un procés          

fotogràfic 
● La participació a la convocatòria i a la fira és gratuïta 
● La producció de les obres va a càrrec dels autors i autores 
● No s’acceptaran projectes premiats, ni publicats anteriorment 
● Podran participar a la convocatòria persones majors d’edat, independentment del          

lloc de residència, però amb disponibilitat per assistir a les sessions           
d’assessorament de projecte que es duran a terme a l’Espai de fotografia Francesc             
Català-Roca (Llança, 21. Barcelona), i els dies d’exposició a la fira Art Photo Bcn              
2021 (del 23 al 25 de juliol). El desplaçament anirà a càrrec dels i les participants                
seleccionats. 

● La data límit per a la presentació dels projectes és el diumenge 1 de juny de 2021 
 

 

 

https://goo.gl/VwkDsA
http://ow.ly/KjSO50Dskzw
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● Cal adjuntar 10 imatges mitjançant el formulari de participació. 
● Els arxius s’han d’adjuntar en format JPG, amb un màxim d’1 MB per imatge. 

 

 
  

● La coherència entre les imatges i el tema tractat 
● La unitat visual de les fotografies 
● L’interès de la temàtica escollida 
● L’originalitat del projecte 

 
 

 
  
L’equip de l’Espai de fotografia Francesc Català Roca serà l’encarregat de seleccionar els             
projectes guanyadors de la convocatòria. 

  
Totes les persones que hagin participat a la convocatòria rebran un correu electrònic on es               
farà públic el nom de les persones seleccionades. També es farà públic el nom dels i les                 
seleccionades als nostres canals de difusió (xarxes socials, web i butlletí electrònic). 
 
La convocatòria pot quedar deserta en cas que l’organització així ho consideri. 
 
  

 
  
Els seleccionats i seleccionades rebran un seguiment tutelat i personalitzat del seu projecte             
per part de l’equip de l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca. 

  
Els seus projectes seran exhibits a l’estand de l’Espai de fotografia Francesc Català Roca              
durant els dies de la fira d’Art Photo Bcn (del 23 al 25 de juliol), on hi participaran galeries i                    
agents culturals de diferents ciutats europees. 
 
 

 
  
Els autors i autores seleccionats en aquesta convocatòria cedeixen a l'Espai de fotografia             
Francesc Català-Roca i al Centre cívic Casa Golferichs els drets d’exhibició i difusió de les               
obres, fent públic els noms dels autors i autores des del moment de la resolució d'aquesta;                
amb dret a comunicació pública i podent el Centre cívic reproduir-la sense ànim de lucre en                
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els seus canals de comunicació (fulletons i cartells impresos, postals, web, xarxes socials o              
butlletins), en les diferents activitats promocionals i comunicacions relacionades amb          
aquesta edició o posteriors d’Art Photo Barcelona; i cedir-les a l'Institut de Cultura de              
Barcelona i el festival Art Photo Bcn per a la mateixa finalitat. 
  

 
 

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us              
informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús               
d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb             
la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu               
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al            
Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament            
en l’assumpte Exercici de Dret RGPD. L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor                
del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER                 
IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de             
Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat. 

 

 
  
La participació a la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. 
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