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XXVI Concurs de Fotografia 
dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix

La bellesa singular dels paratges dels parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix convida els 
amants de la fotografia a sortir amb els estris a punt per captar els matisos dels paisatges, 
les llums i els contrastos. El programa «Viu el parc» us convida a presentar les vostres 
fotografies al XXVI Concurs de Fotografia que organitza conjuntament amb el Grup de 
Fotografia Experimental de Castelldefels i que es regula segons les bases següents:

1. Tema. S’estableix una única modalitat temàtica:
qualsevol aspecte dels parcs del Garraf, d’Olèr-
dola i del Foix.

2. Concursants. El concurs és obert a qualsevol 
persona afeccionada a la fotografia.

3. Obres. S’hi poden presentar fins a un màxim  
de tres fotografies.

4. Procediment. Qualsevol procediment, tant en 
blanc i negre com en color. Les fotografies han de 
ser sobre paper fotogràfic.

5. Format. El format de les fotografies és lliure, 
però han d’anar muntades sobre una cartolina 
blanca o negra de 30 x 40 cm i amb un gruix no 
superior a 2 mm.

6. Jurat. Es designarà oportunament i estarà for-
mat per tres persones de prestigi reconegut. Hi 
actuarà com a secretari un membre del Grup de 
Fotografia Experimental de Castelldefels. El vere-
dicte del jurat serà inapel·lable.

7. Data límit d’admissió i lloc de presentació. 
Les obres s’han de presentar o enviar dins d’un 
sobre abans de les 20 hores del dia 18 de no-
vembre del 2020 a l’Ajuntament de Castell-
defels, Regidoria de Cultura (plaça de l’Esglé-
sia s/n. 08860 Castelldefels). Al sobre hi ha de dir: 
«XXVI Concurs de Fotografia dels Parcs del 
Garraf, d’Olèrdola i del Foix» i al dors de cada 
fotografia presentada hi ha de constar el títol de la 
fotografia, el nom, els cognoms, l’adreça i els te-
lèfons de l’autor i de l’entitat fotogràfica a la qual 
pertany —si és que en forma part d’alguna— i el 
correu electrònic.

8. Veredicte i lliurament de premis. Es farà pú-
blic el divendres 27 de novembre del 2020,  
a les 20 hores, a la Sala Margarida Xirgu de 
la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado de Cas-
telldefels, coincidint amb la inauguració de l’ex-
posició.

9. Premis:
 Un primer premi de 450 euros.
 Un segon premi de 300 euros.
 Un tercer premi de 175 euros.
S’atorgaran 3 accèssits de 100 euros cada un. Per 
tant, l’import total dels premis serà de 1.225 euros.

10. Drets d’edició. L’organització té dret a publi-
car i reproduir les obres premiades. Cap dret de 
reproducció de les imatges pot ser transferit a ter-
cers sense el previ consentiment de l’autor.  En 
acabat, les còpies premiades quedaran arxivades 
a la Diputació de Barcelona. Les fotografies no pre-
miades es retornaran als autors, no abans del final 
de novembre del 2020. Qualsevol aspecte impre-
vist serà resolt per l’organització.

11. Drets d’imatge. Els participants es fan res-
ponsables dels drets d’imatge de les persones 
que apareixen a les seves fotografies i de les pos-
sibles reclamacions.

12. Respecte per l’entorn. Els participants han 
d’actuar de manera respectuosa i discreta, mini-
mitzar el seu impacte sobre el medi natural i sobre 
els seus habitants i contribuir a restaurar les con-
dicions de l’entorn. No s’acceptaran fotografies 
que el jurat consideri que hagin afectat la fauna o 
l’entorn natural de manera explícita.

13. Acceptació de les bases. L’acceptació de 
les bases pressuposa l’acceptació de la incorpo-
ració de les dades personals a un fitxer, les quals 
només s’utilitzaran per fer difusió d’aquest con-
curs fotogràfic o d’altres organitzats per la Dipu-
tació de Barcelona (Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràc-
ter personal).
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El programa Viu el parc es desenvolupa 
també als parcs de Sant Llorenç del Munt  
i l’Obac, Montseny, Montnegre i el Corredor, 
Castell de Montesquiu, Serralada de Marina, 
Serralada Litoral i Guilleries-Savassona. 

Si voleu rebre informació puntual sobre 
els actes de tots els programes  
Viu el parc i consultar-ne la programació 
específica, visiteu el web 
diba.cat/viuelparc

Viu el parc
Parcs del Garraf, 
d’Olèrdola i del Foix
diba.cat/viuelparc
viuelparc@diba.cat

Amb la col·laboració dels ajuntaments de:
Avinyonet del Penedès, Begues, Canyelles,
Castelldefels, Castellet i la Gornal, Gavà, 
Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, 
Santa Margarida i els Monjos, Sant Pere  
de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú

Fotografies premiades al 
XXVI Concurs de Fotografia dels Parcs 
del Garraf, d’Olèrdola i del Foix

PRIMER PREMI DE LA PRIMERA MODALITAT
Neus Rull Rentero (fotografia 1)
 
PRIMER PREMI DE LA SEGONA MODALITAT
Ignasi Pallisa Arnabat (fotografia 2)
 
SEGON PREMI DE LA SEGONA MODALITAT
Irina Badia Paredes (fotografia 3)
 
TERCER PREMI DE LA PRIMERA MODALITAT
Jordi Farran Villanueva (fotografia 4)

SEGON PREMI DE LA PRIMERA MODALITAT
Maria del Marguilera (fotografia de la portada)

Gerència:        FUSIC

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del 
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, 
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Ma  rina, Parc Natural de la Serra de 
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat


