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XXI 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 XXI 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’estableixen dues modalitats te
màtiques:
• Qualsevol aspecte del Parc del Garraf, del 

Parc d’Olèrdola i del Parc del Foix.
• Qualsevol instantània dels actes de la Festa 

Major del Parc que se celebrarà el diumen
ge 1 de novembre al castell d’Olèrdola. 

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

3. Obres. S’hi podran presentar fins a un mà
xim de tres fotografies, en cadascuna de les 
modalitats.

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

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

6. Jurat. Es designarà oportunament i serà 
format per tres persones de prestigi recone
gut; hi actuarà com a secretari un membre del 
Grup de Fotografia Experimental de Castell
defels. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. Data límit d’admissió i lloc de presen-
tació. Les obres es presentaran o s’envia
ran dins d’un sobre, abans de les 20 h del 
dia 13 de novembre del 2015 a l’Ajuntament 
de Castelldefels, Regidoria de Cultura, pla
ça de l’Església, s/n. 08860 Castelldefels. En 
el sobre, hi haurà de dir: «XXI Concurs de 
Fotografia dels Parcs del Garraf, d’Olèr-
dola i del Foix, 2015» i al dors de cada foto
grafia presentada es farà constar el títol de la 
fotografia, el nom, els cognoms, l’adreça i els 
telèfons de l’autor i de l’entitat fotogràfica a la 
qual pertany, si és que en forma part d’algu
na, i el correu electrònic.

8. Veredicte i lliurament de premis. Es 
farà públic el divendres 27 de novembre 
del 2015, a les 20 hores, a l’Espai Ramon 
Fernández Jurado de la Biblioteca Central de 
Castelldefels, coincidint amb la inauguració 
de l’exposició.

9. Premis
Per a la primera modalitat (qualsevol aspec
te del Parc del Garraf, del Parc d’Olèrdola i 
del Parc del Foix), s’estableixen els premis se
güents: un primer premi de 300 euros, un 
segon premi de 150 euros i un tercer pre-
mi de 100 euros. 
Per a la segona modalitat (qualsevol instan
tània dels actes de la Festa Major del Parc), 
s’estableix un primer premi de 200 euros i 
un segon premi de 100 euros. Per tant, l’im
port total del premis serà de 850 euros.

10. Drets d’edició i exposició de les foto-
grafies. L’organització tindrà dret a publicar i 
reproduir les obres premiades. L’organització 
es reserva el dret de publicar un catàleg i ex
posar una selecció de les fotografies presen
tades en els llocs que consideri d’interès:   
però, en acabat, les fotografies no premiades 
es retornaran als autors, no abans del final de 
novembre del 2015.
 
11. Drets d’imatge. Els participants es fan 
responsables dels drets d’imatge de les per
sones que surten a les seves fotografies i de 
les possibles responsabilitats que se’n recla
messin.

12. Acceptació de les bases. La participa
ció en aquest ral·li pressuposa l’acceptació de 
les bases. L’organització es reserva el dret de 
modificar aquestes bases en cas que es cre
gui convenient.
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Primer premi de la primera modalitat

Esther de Manuel

Segon premi de la primera modalitat
Lara Jurado

Primer premi de la segona modalitat
Irina Badia

Segon premi de la segona modalitat

Enric Malet



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 GuilleriesSavassona. 

Si voleu rebre informació puntual sobre 
els actes de tots els programes  
Viu el parc i consultarne 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 
XIX Concurs de Fotografia dels Parcs 
del Garraf, d’Olèrdola i del Foix

PRIMER PREMI DE LA PRIMERA MODALITAT
Esther de Manuel (fotografia 1)
 
PRIMER PREMI DE LA SEGONA MODALITAT
Irina Badia (fotografia 2)
 
SEGON PREMI DE LA PRIMERA MODALITAT
Lara Jurado (fotografia 3)
 
SEGON PREMI DE LA SEGONA MODALITAT
Enric Malet (fotografia 4)
 
TERCER PREMI DE LA PRIMERA MODALITAT
Guillermo Beatove (fotografia de la portada)
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Gerència:

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.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat


