
11è CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA 
TORRELLES DE LLOBREGAT  

SANT MARTÍ 2021 
 

BASES 
 

OBRES: Màxim 2 fotografies per apartat i autor/a.  
MIDES I PRESENTACIÓ: En format digital JPG, amb un mínim de 1200 píxels en el seu costat major, 
amb una mida màxima d´arxiu de 10 MB. 
LLIURAMENT: Per correu electrònic a l´adreça ant.laformiga@gmail.com. Cal posar com a assumpte o 
tema Concurs de fotografia naturalista. Al text cal posar el títol de la fotografia i el nom de l´autor. 
JURAT: Estarà format per persones enteses en fotografia i natura. 
EXPOSICIÓ: Les fotografies s´exposaran a la sala d´exposicions de la Biblioteca Pompeu Fabra. 
 

CALENDARI 
 

DATA D´ADMISSIÓ:  A partir de l´1 d´octubre i fins  el divendres, 15 d´octubre del 2021. 
PRESELECCIÓ: Dilluns, 18 d´octubre del 2021. 
REUNIÓ DEL JURAT: Dilluns, 8 de novembre. 
LLIURAMENT DELS PREMIS: El dijous, 18 de novembre del 2021, a les 20,30 hores, a la Biblioteca 
Pompeu Fabra. 
EXPOSICIÓ: Del 18 al 30 de novembre del 2021, a la Biblioteca Pompeu Fabra. 
 

PREMIS 
 

  APARTAT FAUNA:   1r. Premi  60 €  -  2n. Premi  30 €   
  APARTAT FLORA:  1r. Premi  60 €  -  2n. Premi  30 €   
  APARTAT PAISATGE: 1r. Premi  60 €  -  2n. Premi  30 €   
 

NOTES 
 

No estan permeses manipulacions que suposin alteració de la informació visual registrada originàriament per l’objectiu de la 
càmera i que recull el suport; és a dir, afegir, eliminar, desplaçar o modificar qualsevol element de la imatge . S’accepta 
convertir de color en blanc i negre, enquadrar o retallar una part de la imatge o filtrar-les. 
L´organització farà imprimir les 6 fotografies seleccionades de cada apartat. 
Cada persona concursant tindrà dret a un sol premi per apartat. 
Les obres premiades i seleccionades de cada apartat, després de l´exposició, seran dipositades a l´arxiu de l´ANT i podran 
ser publicades per la nostra entitat. 
L´organització es reserva el dret de suspendre el concurs si no es presenten un mínim de fotografies. 
Els premis, a judici del jurat, podran declarar-se deserts. 
En l´apartat de fauna no s´admeten fotografies de nius, polls i/o animals domèstics o en captivitat. 
En l´apartat de flora no s´admeten fotografies de plantes ornamentals. 
Totes les fotografies han de ser realitzades a l´àmbit local de Torrelles de Llobregat. 
Aquestes bases i el seu calendari es podran modificar segons evolucioni la situació pandèmica i la normativa sanitària. 
El fet de participar en aquest concurs suposa l´acceptació d´aquesta normativa i de les bases. 
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