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1. CONVOCATÒRIA PREMI SETBA CATEGORIA ARTÍSTICA
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Un any més arriba el “Premi Setba”. Un certamen de pintura per artistes amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament de Catalunya.

Amb onze edicions de trajectòria, la Fundació Setba amb la convocatòria d’aquest 
certamen té per objectiu premiar i posar en valor el talent d’aquestes persones per 
incentivar-les a treballar en el terreny de les arts plàstiques. Així com, visibilitzar la seva feina 
i promoure la seva integració. 

QUI HI POT PARTICIPAR?
Poden concursar tots els artistes residents a Catalunya, majors d’edat i amb certificat de 
discapacitat intel·lectual (mínim 33%), que pertanyin a una entitat sense ànim de lucre,  
legalitzada i registrada a Catalunya.

S’atorgaran tres premis artístics, dels quals no podran ésser declarats deserts.

COM?
Els participants hauran de fer una obra en format VERTICAL. És a dir: 70cm (alt) x 50cm 
(ample).
S’haurà de complimentar el formulari de participació i adjuntar una fotografia de l’obra (en 
format .jpeg) des d’aquest enllaç: www.fundaciosetba.org/bases-premi-setba-2021

Els requisits de la fotografia són: 
- Bona qualitat de fotografia: 300 dpi
- La perspectiva ha de ser frontal
- Sense flaix: no pot sortir cremada, però tampoc massa fosca.
- L’obra a d’apareixer sencera.
- Ha d’estar ben enquadrada. Si cal, retallar la fotografia perquè només aparegui l’obra. 

Es descartaran automàticament les obres que no compleixin aquests requisits i no 
s’acceptaran, sota cap concepte, obres d’altres mides ni proporcions, que quedaran 
automàticament fora de concurs.
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Aquestes bases seran acceptades pel tutor legal en el cas dels participants incapacitats 
judicialment.

1. S’admetrà una obra per concursant, que haurà de ser pintura sobre paper de 70cm 
(alt) x 50cm (ample). No s’acceptaran, sota cap concepte, obres d’altres mides i sobre 
d’altres suports. Aquestes quedaran automàticament fora de concurs.

2. La composició de l’obra haurà de ser vertical. No s’acceptaran, sota cap concepte, 
obres horitzontals. Aquestes quedaran automàticament fora de concurs.

3. L’obra haurà de ser recent, realitzada l’any 2021. La temàtica és lliure. Els participants 
es comprometen que les obres que presentin siguin originals i que no vulneren disposicions 
normatives ni drets de terceres persones.

4. S’haurà de complimentar el formulari de participació i adjuntar una fotografia de 
l’obra (en format .jpeg), a través del web: www.fundaciosetba.org/bases-premi-setba-2021

La informació obtinguda durant el procés serà tractada amb confidencialitat amb tots els 
efectes.

La participació al certamen autoritza a la Fundació Setba a utilitzar l’obra, directa o 
indirectament, com a material de promoció i publicitat de les seves pròpies activitats.

5. La data límit per presentar les sol·licituds serà divendres 26 de març de 2021 a les 14h. 
En cap cas s'enviaran les obres físicament a la Fundació Setba, en aquesta primera fase del 
certamen.

6. Se seleccionaran 20 obres per al premi artístic. La resolució del jurat serà inapel·lable i es 
realitzarà l’última setmana del mes d’abril de 2021.

7. Durant el mes de juny de 2021 es donaran a conèixer els guanyadors en un acte públic a 
Barcelona i se celebrarà una exposició amb les obres guanyadores i finalistes al Reial Cercle 
Artístic.
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8. Les obres, a excepció de l’obra guanyadora del primer Premi, estaran a la venda. Els 
beneficis aniran destinats el 30% a la Fundació Setba i el 70% a l'autor de l'obra.

El primer premi passarà a ser propietat de la Fundació Setba per formar part de la seva 
col·lecció. 

9. D’aquests 20 seleccionats, els 12 primers finalistes cediran els drets de reproducció, 
distribució i venda de les seves obres per a un calendari que editarà la Fundació Setba. 
Cada entitat rebrà 100 calendaris, que podrà vendre per un preu de 5€.

Les obres no venudes hauran de ser recollides a la Fundació Setba abans del 31 de 
desembre de 2021. Totes aquelles obres que no s'hagin retirat abans de la data quedaran 
a lliure disposició de la Fundació, sense que per això passin a formar part del seu fons.

10. La participació en el certamen suposa l’acceptació de les bases i la renúncia a qualsevol 
reclamació legal per la decisió del jurat. Els participants mantindran indemne en tot moment 
a la Fundació Setba davant reclamacions de terceres persones i seran responsables 
assumint íntegrament al seu càrrec qualsevol cost o càrrega pecuniària que es pogués 
derivar a favor de terceres persones com a conseqüència d’accions, reclamacions o 
conflictes derivats de d’incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases.

11. En compliment del Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a  la  lliure  circulació   
d’aquestes dades, així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal i garantía dels drets digitals, les obres que es presentin al 
concurs, així com totes les dades, documentació i informació de qualsevol classe que es 
subministrin, tindran caràcter confidencial i restringit i com a tals seran tractades per la 
Fundació Setba i la resta dels membres del Jurat.

Amb  la  presentació  del  formulari de l’apartat 4, els participants autoritzen expressa i 
inequívocament el tractament de les seves dades i la seva cessió per a les finalitats 
mencionades a la resta d’entitats participants com a membres del Jurat del present 
certamen. En el cas que un participant no vulgui que el tractament de les seves dades es 
realitzi amb les finalitats descrites per part de la Fundació Setba, o desitgi exercitar els drets 
que li atorga la legislació vigent, cal que ho sol·liciti personalment i s’identifiqui per correu 
postal o correu electrònic.
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Primer premi
- “Workshop” a l’estudi de disseny La Casa de Carlota
- Material de Belles Arts d’ART MIR
- 2 entrades al Museu del Fútbol Club Barcelona
- 4.000€ per a l’entitat de la qual pertany l’artista

Segon premi 
- “Workshop” a l’estudi de disseny La Casa de Carlota
- Material de Belles Arts d’ART MIR
- 2 entrades al Museu del Fútbol Club Barcelona
- 1.800€ per a l’entitat de la qual pertany l’artista

Tercer premi 
- “Workshop” a l’estudi de disseny La Casa de Carlota
- Material de Belles Arts d’ART MIR
- 2 entrades al Museu del Fútbol Club Barcelona
- 1.500€ per a l’entitat de la qual pertany l’artista

Tots els imports estan sotmesos a les retencions i als impostos que marca la llei i s’abonaran 
mitjançant transferència bancària.

12. La participació en el certamen implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases 
sense cap mena de restricció, també suposa l’acceptació íntegra dels termes i condicions. 
Cada participant autoritza a tots els integrants del Jurat per utilitzar el seu nom i la seva 
imatge en el material relacionat amb el certamen, sense rebre cap contraprestació.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb Maria Budó per correu 
electrònic maria@fundaciosetba.org o bé trucant al 93 481 36 96  o 650 722 864.

1.1. BASES CATEGORIA ARTÍSTICA
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Un jurat professional i especialitzat serà l’encarregat a escollir les obres premiades i finalistes 
del certamen del Premi Setba 2021. Aquest jurat estarà format per: 

Isabel Abad, departament 
d'activitats culturals de la 
Fundació "la Caixa"

Josep Manuel Jaurena, 
gerent d’Art Mir

Cristina Sampere,     
directora de la Fundació 
Setba              

Josep Félix Bentz, 
president del Reial Cercle 
Artístic

Jaime Súnico, artista 
plàstic 
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Obres guanyadores del premi de disseny 2018 i 2019 del Premi Setba.
D’esquerra a dreta, obres de: Clàudia Simón del Centre Ocupacional Caviga i Esperanza Palacios del grup Alba. 

2. CONVOCATÒRIA PREMI SETBA CATEGORIA DISSENY
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L’any 2017 la Fundació Setba inicia una col·laboració amb l’empresa Bardinet per dur a 
terme la categoria de disseny del “Premi Setba”. 

L’obra de disseny guanyadora té com a resultat l’etiquetatge d’un vi D.O. Penedès, del celler 
Lacrima Baccus. Enguany, s’ha de realitzar el disseny pel vi “Més Feliç”.

L’adaptació de l’obra guanyadora es duu a terme amb la col·laboració i assessorament de 
La Casa de Carlota. Un estudi de disseny de Barcelona, que integra en el seu equip 
persones amb discapacitat intel·lectual que treballen, colze a colze, amb directors d’art i 
dissenyadors gràfics, compartint tot el procés creatiu.

L’artista guanyador del premi de disseny adapta la seva obra per transformar-la en l'etiqueta 
d'un vi.

L’objectiu d’aquest certamen de disseny és donar a conèixer el treball artístic de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i portar l’art a tots els sectors de la nostra societat.

QUI HI POT PARTICIPAR?
Poden concursar tots els artistes residents a Catalunya, majors d’edat i amb certificat de 
discapacitat intel·lectual (mínim 33%), que pertanyin a una entitat sense ànim de lucre,  
legalitzada i registrada a Catalunya.

S’atorgarà un únic premi que no podrà ésser declarat desert. En cas d’empat, decidirà el 
vot de qualitat, Jean-Paul Bouyat, director de Bardinet Espanya.

QUÈ S’HA DE PRESENTAR?

El briefing per fer l’obra, que en cas que guanyi, es convertirà en l’etiqueta del vi “Més Feliç” 
de Lacrima Baccus, és el següent: 

- Obra VERTICAL de 70cm x 45 cm,
- Agafar d’inspiració la varietat del vi, que és de raïm negre, i el nom “Més Feliç”.
- El nom del vi NO pot apareixer a l’obra.
- L’ampolla on anirà l’etiqueta és negra.
- Els colors que han de predominar a l’etiqueta són: blau, granat, blanc i negre.
- L’obra ha de ser original de l’any 2021. 
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premi setba 202110



COM?
S’haurà de complimentar el formulari de participació i adjuntar una fotografia de l’obra (en 
format .jpeg) des d’aquest enllaç: www.fundaciosetba.org/bases-premi-setba-2021

Els requisits de la fotografia són: 
- Bona qualitat de fotografia: 300 dpi.
- La perspectiva ha de ser frontal.
- Sense flaix: no pot sortir cremada, però tampoc massa fosca.
- L’obra a d’apareixer sencera.
- Ha d’estar ben enquadrada. Si cal, retallar la fotografia perquè només aparegui l’obra. 

Es descartaran automàticament les obres que no compleixin aquests requisits i no 
s’acceptaran, sota cap concepte, obres d’altres mides ni proporcions, que quedaran 
automàticament fora de concurs.
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Aquestes bases seran acceptades pel tutor legal en el cas dels participants incapacitats 
judicialment.

1. S’admetrà una obra per concursant, que haurà de ser pintura sobre paper de 70cm 
(alt) x 45cm (ample). ULL! En aquest cas, les mides són diferents a les de la categoria 
artística. IMPORTANT! de 70cm d’alt x 45cm d’ample. No s’acceptaran, sota cap 
concepte, obres d’altres mides i sobre d’altres suports. Aquestes quedaran 
automàticament fora de concurs.

2. La composició de l’obra haurà de ser vertical. No s’acceptaran, sota cap concepte, 
obres horitzontals. Aquestes quedaran automàticament fora de concurs.

3. L’obra haurà de ser recent, realitzada l’any 2021.

Per realitzar l’obra, l’artista s’haurà d’inspirar amb la varietat del vi i el nom “Més Feliç”. 
“Més feliç” és un vi fresc. Construït amb manyaga a partir de la varietat més jove de raïm 
syrah amb sabors a fruites vermelles i una nota subtil a pebre i clau, conreades en les 
tranquil·les i mediterrànies terres de la D.O. Penedés.

Els participants es comprometen que les obres que presentin siguin originals de l’any 2021 
i que no vulneren disposicions normatives ni drets de terceres persones.

4. S’haurà de complimentar el formulari de participació i adjuntar una fotografia de 
l’obra (en format .jpeg), a través del web: www.fundaciosetba.org/bases-premi-setba-2021

La informació obtinguda durant el procés serà tractada amb confidencialitat amb tots els 
efectes.

La participació al certamen autoritza a la Fundació Setba a utilitzar l’obra, directa o 
indirectament, com a material de promoció i publicitat de les seves pròpies activitats.

5. La data límit per presentar les sol·licituds serà divendres 26 de març de 2021 a les 14h. 
En cap cas s'enviaran les obres físicament a la Fundació Setba, en aquesta primera fase del 
certamen.

6. Se seleccionarà una única obra, que es convertirà en l’etiqueta del vi “Més Feliç” del celler 
Lacrima Baccus de Bardinet. La resolució del jurat serà inapel·lable i es realitzarà la segona 
quinzena d’abril de 2021.

2.1 BASES CATEGORIA DISSENY

premi setba 202112



7. Durant el mes de juny de 2021 es donarà a conèixer el guanyador o guanyadora en un 
acte públic a Barcelona i l’obra guanyadora s’exposarà al Reial Cercle Artístic.

8. L’obra guanyadora passarà a ser propietat de Bardinet per formar part de la seva 
col·lecció. 

9. La participació en el certamen suposa l’acceptació de les bases i la renúncia a qualsevol 
reclamació legal per la decisió del jurat. També suposa l’acceptació íntegra dels termes i 
condicions. Cada participant autoritza a tots els integrants del Jurat per utilitzar el seu nom 
i la seva imatge en el material relacionat amb el certamen, sense rebre cap contraprestació. 
Els participants mantindran indemne en tot moment a la Fundació Setba davant 
reclamacions de terceres persones i seran responsables assumint íntegrament al seu càrrec
qualsevol cost o càrrega pecuniària que es pogués derivar a favor de terceres persones com 
a conseqüència d’accions, reclamacions o conflictes derivats de d’incompliment de les 
obligacions establertes en aquestes bases.

11. En compliment del Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a  la  lliure  circulació   
d’aquestes dades, així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal i garantía dels drets digitals, les obres que es presentin al 
concurs, així com totes les dades, documentació i informació de qualsevol classe que es 
subministrin, tindran caràcter confidencial i restringit i com a tals seran tractades per la 
Fundació Setba i la resta dels membres del Jurat.

Amb  la  presentació  del  formulari de l’apartat 4, els participants autoritzen expressa i 
inequívocament el tractament de les seves dades i la seva cessió per a les finalitats 
mencionades a la resta d’entitats participants com a membres del Jurat del present 
certamen. En el cas que un participant no vulgui que el tractament de les seves dades es 
realitzi amb les finalitats descrites per part de la Fundació Setba, o desitgi exercitar els drets 
que li atorga la legislació vigent, cal que ho sol·liciti personalment i s’identifiqui per correu 
postal o correu electrònic.

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb Maria Budó per correu 
electrònic maria@fundaciosetba.org o bé trucant al 93 481 36 96  o 650 722 864.

2.1 BASES CATEGORIA DISSENY                                               
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Premi de disseny
- Dotació econòmica de 500€ per a l’artista a càrrec de Bardinet
- Material de Belles Arts d’ART MIR
- 2 entrades al Museu del Fútbol Club Barcelona

L’artista guanyador cedirà els seus drets d’imatge i els drets de reproducció i transformació 
de la seva obra a l’empresa Bardinet. 

L’import del premi està sotmès a les retencions i als impostos que marca la llei i s’abonarà 
mitjançant transferència bancària.

2.2. PREMI
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Peret, dissenyador gràfic Sergi Capell, de La Casa 
de Carlota             

Un jurat professional i especialitzat serà l’encarregat a d’escollir l’obra premiada en la 
cateforia de disseny del Premi Setba 2021. Aquest jurat estarà format per: 

2.3. JURAT

Clara Antúnez, sommelier Jean-Paul Bouyat, 
director de Bardinet 
Espanya

Jordi Munt, director de 
Vinalium 
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Fundació Setba
maria@fundaciosetba.org
93 481 36 96 o 650 722 864

ORGANITZA:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 
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