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PRESENTACIÓ  
 
LUMÍNIC es el festival de fotografia de Sant Cugat del Vallès. Crea una experiència visual única a la                  
ciutat. En una setmana d'obertura i dos mesos de recorregut, es desplega una programació completa               
dedicada a la fotografia d'autor i que compta amb exposicions, xerrades, tallers i taules rodones               
generant una vivència innovadora.  
 
La primera edició de Lumínic va tenir lloc entre el 21 de març i el 28 d’abril del 2019 i va comptar amb                       
una gran participació així com una bona acollida per part de la ciutat i molts visitants d’arreu. En                  
aquesta, s’hi van programar exposicions, tallers, xerrades, taules rodones i visites guiades a les              
exposicions del festival i que es van dur a terme els caps de setmana durant el mes i mig que va                     
durar el festival. Entre d’altres, vam poder gaudir de referents de la fotografia com Jordi Bernadó,                
Maria Espeus, Manel Esclusa, Antoni Bernad, Israel Ariño o Ainhoa Valle.  
 
BASES CONVOCATÒRIA 2021  
 
 

Objectiu de la convocatòria  
 

Des del Lumínic es considera fonamental la col·laboració entre els fotògrafs, Sant Cugat             
Comerç i el pròpi festival, amb l’objectiu de promoure el col·leccionisme fotogràfic i incitar a               
la población a iniciar una col·lecció de fotografia d’una manera senzilla i propera. Totes les               
obres seleccionades en aquesta convocatòria, estaran a la venda en els comerços de la              
ciutat a un preu fix de 120 € 

 
Per aquest motiu es vol convidar als fotògrafs a poder presentar la seva obra perquè pugui                
ser mostrada en la pròxima edició del Lumínic, que es durà a terme del 18 de març al 2 de                    
maig del 2021.  
 
 

 Tema 
 

El concepte i eix vertebrador de la pròxima edició del LUMÍNIC 2021 és el Multivers o                
Universos paral·lels, entès com un conjunt hipotètic de múltiples universos més o menys             
independents i que inclou el nostre. De vegades, els diferents universos del multivers reben              
el nom d'universos paral·lels. 

 
A partir d’aquesta definició podem desenvolupar una hipòtesi i linea argumental de la segona              
edició del Lumínic Festival, basada en la creació de realitats paral·leles a partir de la               
fotografia, treballant temes com les diferents capes de la realitat, concepció de l’espai-temps,             
generació de realitats alternatives i la imatge latent entre d’altres. 
 
 
A qui va dirigit  

 
Aquesta convocatòria està dirigida a tots els fotògrafs tant amateurs com professionals que             
disposin de fotografies que pugui encaixar dins la temàtica proposada. Seran admeses            
fotografies en qualsevol tècnica, mètode i materialització sempre que es pugui englobar en la              
disciplina fotogràfica.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Univers


 
Característiques de les propostes 

 
Els arxius de les imatges originals, i que s’hauran d’enviar a l’organització per a la seva                
validació, hauran de tenir un mínim de 2.000 píxels a 300 ppp en el seu cantó més llarg. En                  
cas de tractar-se de fotografia analògica o tècnica mixta, el digitalitzat o reproducció digital              
serà a càrrec del mateix autor.  

 
Les imatges podran ser en color o blanc i negre.  
 
Totes les obres seleccionades en aquesta convocatòria, estaran a la venda en els comerços              
de la ciutat a un preu fix de 120 €.  
 
Els diners obtinguts de la venda de l’obra es repartiran de la següent manera: 45% per                
l’autor, 30 % per Lumínic, 20 % per el Comerç expositor i 5 % per l’Associació de                 
Comerciants. 
 
La participació en aquesta convocatòria té un cost de 5 € en concepte de despeses               
d’organització. Es poden entregar un màxim de 3 fotografies. El cost per una fotografia es de                
5€, l’entrada per dues fotografies es de 8€ i el cost de 3 fotografies es de 10€. El pagament                   
es realitzarà a través de la pagina web https://www.luminicfestival.com/shop 

  
 
Espais i característiques expositives 

 
Per a la present convocatòria se seleccionaran tantes fotografíes com Comerços de Sant             
Cugat s’ofereixin a participar (aproximadament uns 40) per a formar part d’una mostra             
col·lectiva als aparadors dels comerços de la ciutat.  
 
En cas de ser seleccionades, les obres s’han d’entregar impreses i emmarcades, llestes per              
a exposar, en un marc de mida única de 30x40 cm 

  
 

Selecció i exposició  
 

Els autors seleccionats exposaran la seva obra a l’edició 2021 del festival LUMÍNIC. Aquesta              
obres seran exposades en un comerç de l’Associació de Comerciants de Sant Cugat del              
Vallès. Una obra i autor per comerç. 
 
Cada autor entregarà la seva obra al comerç que se li assigni, en la data acordada. També                 
s’encarregarà de la recollida al finalitzar el festival. 
 
Totes les accions de comunicació i difusió de l’exposició anirà a càrrec de l’organització del               
Lumínic Festival.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.luminicfestival.com/shop


Presentació de les sol·licituds i termini d’inscripció  
 

La presentació de sol·licituds s’haurà de fer amb data màxima el dia 21 de febrer del 2021.  
 

La documentació a entregar serà la següent:  
● Nom de l’autor i dades de contacte (nom, DNI, direcció postal, correu electrònic,             

telèfon, xarxes socials, web)  
● Breu text explicatiu de l’obra (màxim 500 caràcters) (optatiu) 
● Declaració signada per part del participant segons és l’autor/a del projecte i en té              

tots els drets de reproducció i venda (vegeu Annex 1).  
● Arxiu comprimit (.zip) amb 1 imatge en format jpg. Les imatges hauran de fer 1.250               

px en el seu cantó més llarg, a 172 ppp.  
● Comprovant de pagament de la convocatoria 

 
La documentació anterior s’haurà de fer arribar a la següent adreça de correu             
electrònic: luminicfestival@gmail.com  
 
 
Fases del projecte  

 
1a fase  Presentació propostes 
En la primera fase del projecte es rebran les propostes (amb data màxima 21 de febrer del                 
2021) i és el jurat farà la tria dels treballs seleccionats.  

 
2a fase Selecció  
Del 22 al 28 de febrer del 2021 es contactarà per correu electrònic amb tots els participants                 
a la convocatòria per comunicar-los si han estat seleccionats o no.  

 
3a fase Entrega obres 
Del 8 al 14 de març del 2021 els autors es fan responsables d'entregar les obres impreses i                  
enmarcades per a ser exposades, al comerç assignat. 

 
4a fase Exposició 
El dia 20 de març de 2021 es durà a terme la inauguració del Lumínic Festival i en què hi                    
estan convidats tots els seus autors.  
 
 
Exhibició de les obres 

 
L’exhibició de les obres es durà a terme entre el 18 de març i el 2 de maig del 2021 en els                      
aparadors dels Comerços de Sant Cugat del Vallès, 
 
Criteris de selecció i composició del jurat  

 
El jurat està constituït per l’organització i equip comissarial de Lumínic Festival  

 
Es valorarà la qualitat fotogràfica de les propostes i la seva adequació a la temàtica               
d’enguany.  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:luminicfestival@gmail.com


Condicions, drets i obligacions  
 

El fet de participar en aquesta convocatòria, l’autor de les obres autoritza l’exhibició i              
publicació de les mateixes a l’exposició, difusió en mitjans de comunicació online i offline,              
propis i aliens al festival i per a major visibilitat del projecte, i edicions que tinguin lloc amb                  
motiu d’aquest.  

 
El festival es reserva el dret a produir un catàleg en format llibre o postal i on s’incloguin les                   
imatges dels autors seleccionats.  

 
El jurat es reserva el dret d’interpretació de les bases del present concurs i la resolució dels                 
casos no contemplats, d’acord amb el seu millor criteri. 

 
La resolució del jurat es farà pública a la pàgina web del festival (              
www.luminicfestival.com ) entre els dies 22 i 28 de febrer del 2021 i serà inapel·lable. 

 
Les obres seleccionades son propietat del seu autor. Tanmateix, L’Associació Lumínic           
Festival es reserva tots els drets sobre les imatges digitals de les obres i que podrà utilitzar                 
posteriorment amb fins culturals, artístics o publicitaris, citant sempre el nom de l’autor i              
atenent a la Llei de Propietat Intel·lectual. 

 
Tot autor haurà d’adjuntar l’Annex 1 amb la resta de documentació en la presentació a               
aquesta convocatòria i on admet ser l’únic/a autor/a del projecte i en té tots els drets de                 
reproducció i venda i lliures de drets a tercers.  

 
Totes aquelles fotografies que no compleixin algun dels requisits establerts en les presents             
Bases quedaran desqualificades. 
 
Els organitzadors es guarden el dret de declarar deserta aquesta convocatòria. 

 
La mera participació en aquesta Convocatòria implica la total acceptació de les Bases             
Reguladores d’aquesta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.luminicfestival.com/


 
Annex 1  

 

Declaració drets d’autor  
 
 

Jo, __________________, amb DNI ______________ afirmo: 
 

Ser l’autor/a de la sèrie de fotografies enviades a Lumínic Festival per a la seva publicació en                 
qualsevol dels canals de comunicació oficials (lloc web, xarxes socials, etc.) d’aquesta            
associació, reproducció i exposició dins del marc del Lumínic Festival així com d’altre             
publicitat en mitjans i canals de comunicació aliens a l’associació i per a visibilització del               
festival. 

 
Tenir tots els drets legals sobre aquestes imatges, així com ser el/ la responsable de la presa                 
o creació d’aquestes, eximint a Lumínic Festival de qualsevol responsabilitat que pogués            
derivar-se’n. Tenir el consentiment exprés de les persones que apareixen en aquestes            
imatges. 

 
Per tant, cedeixo de mode gratuït a Lumínic Festival els drets d’aquestes imatges pel seu ús                
mencionat anteriorment.  

 

Signatura: 
 
 

 


