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BOLSAS INTERNACIONAIS CULTURAIS “PINTOR DE CASTINANDI”. 
VERÁN 2022. CONCELLO DE SOBER. LUGO. GALICIA. ESPAÑA. 
 
Promueve:                                         Organiza:                                                                                                                     

 
                         
 
 

 

 
 

O Concello de Sober (Lugo. Galicia. España) convoca unha Bolsa Cultural Inter-
nacional "Pintor de Castinandi" para o verán 2022, cuxo obxectivo é promover o 
crecemento cultural a nivel internacional, fomentar o estudo e facilitar o desenvol-
vemento persoal dun fotógrafo que poder asistir gratuitamente ao Obradoiro de fo-
tografía de verán: “Escuridade, luz e relato”, impartido polo prestixioso fotógrafo 
Paulo Nozolino. 
O obradoiro celebrarase do 3 ao 8 de xullo na localidade de Rosense, Sober, Lugo, 
Galicia, España. 
 
QUE SON AS BOLSAS INTERNACIONAIS CULTURAIS “PINTOR DE CASTINANDI” 

DO CONCELLO DE SOBER? 

Convócanse formacións culturais internacionais, dirixidas a mozos de ata 30 anos, 
promovidas e patrocinadas polo Concello de Sober, e organizadas polo proxecto 
cultural La Plantación a través de Obradoiros de Verán. Nesta ocasión a bolsa ten 
un valor de 780 €. 
(La Plantación é un proxecto cultural feito dende Galicia, onde se cultivan e com-
parten experiencias arredor de diferentes artes. O método de traballo consiste en 
propoñer encontros abertos entre un autor e calquera persoa interesada (profesional 
e non) co obxectivo de avanzar no coñecemento e reflexionando sobre proxectos e 
intereses creativos). 
A través desta convocatoria, o Concello de Sober busca un mozo ou moza con in-
quietudes artísticas e culturais e con necesidade de seguir formando que teña algún 
destes perfís: 
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1 Mozos universitarios de Belas Artes, de Escolas Superiores de Arte e Estudos 
Artísticos de Ciclos Formativos Superiores, que queiran ampliar os seus coñece-
mentos. 
2 Menores de 30 anos que teñan cursado algún dos estudos mencionados anterior-
mente (o título debe estar homologado). 
Os proxectos fotográficos presentados serán avaliados por unha comisión e as ideas 
rexistradas permanecerán en todo momento baixo a propiedade intelectual dos par-
ticipantes. O tema é libre. 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

1.-Dirixido a persoas que sexan estudantes de fotografía ou que teñan rematados os 
seus estudos de fotografía ata os 30 anos, interesadas en ampliar a súa formación. 
(Entendemos estudantes de fotografía de: Ciclos Superiores de Fotografía en Esco-
las de Arte, Estudos de Fotografía da rama de Imaxe en Formación Profesional, 
Grao en Belas Artes e Deseño Gráfico. O título debe estar homologado). 
2. Ter un proxecto orixinal e persoal. 
3. O proxecto deberá presentarse en galego ou castelán. 
4. A participación e recepción dos proxectos estará aberta dende o día 20 de xuño 
de 2022 ás 00:00 horas, ata o 26 de xuño de 2022 ás 23:59 horas (hora española). 
As datas non son prorrogables. Unha vez rematado o prazo de recepción de proxec-
tos, enviarase un correo electrónico de confirmación ao participante. Se o recibes, 
significa que a participación chegou correctamente e que reúnes os requisitos esi-
xidos. 
4. Enviar a: (oculto) un cartafol PDF co teu nome e apelidos. Exemplo: Ana Gar-
cía.pdf. 
Debe conter: 
4.1 Ata un máximo de 5 fotografías cunha única unidade temática, con absoluta 
liberdade tanto na técnica empregada como na temática escollida para a serie. 
O número de píxeles do lado máis grande roldará os 2000. Cada imaxe deberá estar 
identificada co nome do autor e numerada: Ex. Ana García 001. 
4.2 Texto explicativo que resume o proxecto. Inclúe tamén estes datos persoais: 
Nome completo e número de teléfono. 
  4.3 Carta de intencións (motivo polo que se solicita a bolsa). 
  4.4 Fotocopia do DNI ou Pasaporte. 
 
5. O proxecto gañador deberá estar dispoñible para participar durante seis días 
de formación experiencial, totalmente presencial (do 3 ao 8 de xullo de 2022) no 
Obradoiro de Verán que terá lugar na “Casa Grande de Rosende” de Sober. , (o 



 
BOLSAS INTERNACIONAIS CULTURAIS “PINTOR DE CASTINANDI”.  
VERÁN 2022 

 3 de 4 

obradoiro inclúe o mantemento en réxime de pensión completa. O desprazamento 
ata o lugar onde se desenvolve o obradoiro corre a cargo do beneficiario da bolsa). 
https://laplantacion.info/2022/02/08/paulo-nozolino-julio-2022-taller-de-verano-
presencial-fotografia/ 
 
RESOLUCIÓN DA COMISIÓN: 

O día 27 de xuño terá lugar a fase de lectura, análise e avaliación dos proxectos, 
tendo en conta os requisitos anteriores. A avaliación será realizada por unha comi-
sión formada por dous representantes, un do Concello de Sober e outro de La Plan-
tación. A decisión do xurado notificarase por correo electrónico ao gañador ou ga-
ñadora da bolsa o 28 de xuño de 2022. 
 
ACEPTACIÓN DAS BASES: 
A participación nesta convocatoria de bolsas implica a plena aceptación destas ba-
ses así como da composición da comisión avaliadora e da súa decisión. Polo tanto, 
as súas decisións non poderán ser impugnadas e estarán facultadas para resolver 
calquera situación non prevista nas bases na forma que estimen oportuna. O incum-
primento dalgún dos requisitos esixidos, ou a falta da documentación requirida, ex-
cluirá a participación nesta convocatoria, perdéndose todos os dereitos sobre a bolsa 
concedida. 
Só se admitirá un traballo por persoa, excluídos aqueles proxectos recibidos por 
duplicado. 
En ningún caso poderá cambiarse a bolsa pola súa compensación económica equi-
valente. 
O Concello de Sober e La Plantación, de común acordo, resérvanse o dereito de 
anular este programa de bolsas se o considera conveniente ou se concorren supostos 
especiais, circunstancias excepcionais que impidan a realización do Obradoiro de 
Verán. 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

 
 
O contido dos proxectos presentados será confidencial e será utilizado para efectos 
de avaliación para a selección dos gañadores do programa de bolsas do Concello de 
Sober, polo que non utilizarán estes proxectos para fins propios nin para terceiros. 
Os participantes que participen na convocatoria desta bolsa prestan o seu consenti-
mento expreso para que os seus datos persoais facilitados se incorporen de forma 
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confidencial a un ficheiro automatizado e non automatizado propiedade do Conce-
llo de Sober. En ningún caso se cederán os datos a terceiros, salvo obrigas legais. 
O Concello de Sober dispón de todas as medidas necesarias para garantir a seguri-
dade e confidencialidade destes datos. Os participantes poderán exercer os seus de-
reitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito á 
Casa do Concello de Sober (Praza do Concello, s/n, 27460, Sober - Lugo, Galicia. 
España) ou mediante correo electrónico ao enderezo:info@laplantacion.info 


