TERCERA EDICIÓ DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DE NATURA
El comú de La Massana organitza la tercera edició del Concurs fotogràfic de natura en motiu
del Dia Mundial del Medi Ambient que es celebra el dia 5 de juny.
El tema del concurs és el Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. Es tracta d’un
ampli territori ric en fauna i flora que cal conservar i respectar; un entorn natural digne
d’admirar.
El concurs és obert a tothom. El jurat escollirà la primera i la segona fotografia guanyadora
entre totes les presentades, mentre que el tercer premi serà la fotografia més votada a la
pàgina del facebook del parc.
La pàgina del facebook del parc és Parc Natural del Comapedrosa, si encara no la segueixes,
t’animem a que ho facis per estar al dia de totes les novetats del parc!
Les imatges guanyadores així com les més votades al facebook s’exposaran al Centre
d’Interpretació del Comapedrosa una vegada els premis entregats.
Bases del concurs
1. Participació
La participació és lliure i gratuïta. El certamen s'adreça a tots els públics de qualsevol
nacionalitat i país de residència.
2. Temàtica
Cal que sigui una fotografia que reflecteix els valors naturals d’aquest paisatge de muntanya
com poden ser el paisatge, la flora, la fauna, els hàbitats que la integren, la geomorfologia,
les activitats tradicionals que conviuen amb l’entorn, etc. Les fotografies hauran de tenir una
relació directa amb aquells espais naturals del parc que consideris que són dignes d’admirar
per la seva riquesa, per la seva immensitat o per la seva singularitat. El Comapedrosa alberga
un gran nombre d’hàbitats naturals que s’han de preservar, t’animem a que hi participis i
descobreixis el Parc Natural del Comapedrosa, el sostre d’Andorra!
3. Requisits
Les obres han de tenir caràcter inèdit.
Les fotografies poden ser fetes amb càmera reflex/digital, mòbil, tauleta o altres dispositius i
han d’entregar-se en format digital.
S’accepta l’ús raonable de certes tècniques d’edició, com ara el retallament, l’alineament, la
modificació del color, contrast o lluminositat. No s’accepten muntatges, fotografies pintades o
retocs que alterin el contingut de la fotografia.
No es permet contingut inadequat, obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o
difamatori, i el comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges
que consideri inapropiades.
La presa de fotografies haurà d’estar d’acord amb el codi ètic d’AEFONA (Associació Espanyola
de Fotògrafs de la Natura) o de SCFN (Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura) i amb la
normativa de protecció, que es descriu a l’ordinació i al Pla Rector del Parc Natural de les Valls
del Comapedrosa, al Conveni de Berna i al Conveni de Ramsar. Cal tenir molt present, a més,
que la gran majoria de les espècies que es poden incloure en aquest concurs fotogràfic estan

estrictament protegides per la legislació andorrana (Llei de tinença i de protecció d’animals i
Llei de pesca i gestió del medi aquàtic), tant al parc com a la resta del país, i a les àrees
geogràfiques veïnes, per la legislació catalana, espanyola, francesa i europea.

4. Procediment
Les fotografies s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça cic@comumassana.ad. El fitxer
ha d’incloure el nom del concursant i el títol de la fotografia.
Al cos del missatge, juntament amb el títol de la fotografia, s’haurà d’indicar el dia i lloc on s’ha
realitzat, així com una breu descripció de la imatge que ajudi a definir-ne el contingut. També
cal incloure un telèfon de contacte.
S'hi podran presentar fins a un màxim de tres fotografies per participant, tot i que només
podrà rebre, com a màxim, un premi.
Els concursants cedeixen al Comú de La Massana els drets per penjar les fotografies a les
xarxes socials, a la pàgina web i la seva utilització en qualsevol mitjà imprès per fer difusió dels
valors naturals del parc (tríptics, fulletons informatius, mapes, guies, etc.)
5. Termini de presentació
Aquest concurs s’inicia el dia 5 de juny per celebrar el dia mundial del medi ambient. Les bases
es faran públiques a les xarxes socials del Comú de la Massana i del parc. El termini de
presentació de les fotografies acaba el 2 de setembre del 2018.
El dia 21 de setembre, tindrà lloc l’entrega de premis al Centre d’Interpretació del
Comapedrosa.
6. Jurat
El jurat estarà format pels mateixos organitzadors dels concurs i experts en fotografia i natura.
Es valorarà la qualitat, originalitat i creativitat de les fotografies presentades. El jurat es reserva
el dret d’interpretar les bases del present concurs en els casos no previstos. Així mateix, es
reserva el dret de declarar deserts els premis en el cas que les fotografies no reuneixen, al seu
criteri, mèrits suficients o consideren que s’han vulnerat les bases del concurs.
Entre totes les fotografies presentades, el Jurat escollirà el primer i el segon premi del concurs.
El tercer premi correspondrà a la fotografia més votada al facebook.
Els autors de les fotografies premiades seran informats de la seva condició de guanyadors del
concurs.
7. Premis
Hi haurà un primer i un segon premi que s’atorgaran per les votacions del jurat. Mentre que el
tercer premi s’obtindrà per les votacions realitzades via Facebook.
El primer premi consisteix en un val de 150 € en material fotogràfic, el segon premi consisteix
en un val de 100 € en material fotogràfic i el tercer premi serà un val de 50 € en material
fotogràfic.

A més, les fotografies guanyadores i les més votades al facebook seran exposades al Centre
d’Interpretació del Comapedrosa.
Els organitzadors contactaran amb els guanyadors i, si aquests accepten el premi, se’ls hi
entregarà al Centre d’Interpretació del Comapedrosa el dia de l’entrega de premis. Per
qüestions d’organització, els premis assignats no es poden variar, canviar o compensar. Així
doncs, si el premi no s’ajusta als interessos del participant guanyador, aquest pot renunciar-hi:
no confirmar la reserva implica la renúncia al premi corresponent.

8. Condicions legals
És responsabilitat dels participants disposar de l’autorització necessària si utilitzen la imatge de
persones o d’espais privats en les fotografies. Les imatges enviades no poden vulnerar la
legislació vigent ni cap dret fonamental de les persones que hi apareixen, en especial el dret a
la intimitat. Tampoc es poden presentar imatges que impliquin l'assetjament intencional de la
vida silvestre, danys al medi ambient per part del fotògraf o posar qualsevol individu o animal
en perill. Els organitzadors s’eximeixen de qualsevol conflicte de publicació de l’obra. Les obres
presentades al concurs, queden propietat del Comú, el qual els organitzadors es comprometen
a esmentar el nom de l’autor, tant si es tracta d’actes publicitaris o de promoció, com si són
d’altra naturalesa. Els participants es comprometen a no reivindicar els drets d'autor per la
reproducció de les seves obres en catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges, mitjans
audiovisuals i informàtics. La participació en el concurs és oberta i gratuïta, i pel sol fet de
prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a acceptar i respectar
aquestes bases.
Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a cic@comumassana.ad o trucar al 837 111.

que les tres fotografies premiades queden propietat del Comú, el qual es compromet a
esmentar el nom de l’autor, en tots els events en què les fotografies siguin utilitzades, tant si
es tracta d’actes publicitaris o de promoció, com si són d’altra naturalesa

