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Ajuntament de Torres de Segre
15è Concurs de fotografia de natura “Antoni Ribes Escolà”
2019

Benvinguts/des al 15è Concurs de Fotografia de Natura “Antoni Ribes Escolà” 2019,
obert a fotògrafs aficionats i professionals de tot el món, organitzat per l’Ajuntament de
Torres de Segre, a través de la seva Regidoria de Medi Natural i Promoció del
Patrimoni.
Des del començament el nostre objectiu ha estat posar en valor i difondre l'art de la
fotografia i promoure la defensa mediambiental i l'ecologisme a nivell local i mundial;
actua localment i pensa globalment!!
Des de l’Ajuntament apostem pel respecte a la Natura, per això les imatges presentades
al concurs han de reflectir amb fidelitat les situacions naturals, respectant l'originalitat de
l'entorn, la conservació dels éssers vius en el seu hàbitat, evitant el sofriment, la
pertorbació o les interferències en el seu comportament. El concurs premia l'excel·lència
en les fotografies. Busquem també una mirada crítica que plasmi en imatges denúncies
mediambientals del mal ús que es fa del medi al nostre municipi, alhora que documenti,
a nivell local i global, la diversitat, la bellesa, el misteri i la fragilitat de la vida a la nostra
terra.
Bases del Concurs
1.- Participants
La participació al concurs està oberta a qualsevol persona, ja sigui aficionat o
professional de qualsevol racó del món, amb independència de la seva nacionalitat.
Queden exclosos els organitzadors, membres de la comissió, i les persones que formin
part del jurat.
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2.- Tema
Fotografies de Natura en general, classificades en els següents apartats:
De caire Universal, dues categories;
-

Paisatge en qualsevol de les modalitats, inclòs la fotografia nocturna.
Fotografia de flora i fauna, inclòs el digiscoping i la macrofotografia.

De caire Local, terme municipal de Torres de Segre, dues categories
-

Paisatge en qualsevol de les modalitats, inclòs la fotografia nocturna.
Fotografia de flora i fauna, inclòs el digiscoping i la macrofotografia.

3.- Admissió de les Fotografies.
Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’oficina tècnica de Promoció del
Territori TDSNaTur de l’Ajuntament de Torres de Segre a: medinatural@torressegre.cat,
es recomana incloure en la vostra agenda de correus aquesta adreça per tal d’evitar que
les comunicacions siguin bloquejades per sistemes de seguretat i antispam.
-

Cada concursant podrà presentar un màxim de dos fotografies en cada
categoria. No es podrà presentar la mateixa fotografia en més d’una categoria
categoria.

-

El concursant té la responsabilitat de complir amb la legislació nacional i
internacional del país on s’ha realitzat la fotografia, seguint el decàleg de
AEFONA: http://media.aefona.org/documentos/Codigo-etico-de-AEFONA.pdf i el
codi ètic de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura:
http://ichn.iec.cat/pdf/SCFN_Codi%20%C3%A8tic.pdf.

-

Les fotografies presentades a concurs estaran realitzades l’any 2018 o 2019.

-

No s’admetrà cap fotografia que no sigui enviada a l’adreça esmentada.

-

No s’admetran fotografies que hagin estat premiades en altres concursos.

-

No s’admetran fotografies, les quals els drets de propietat no pertanyin
íntegrament al propi participant del concurs.

-

No s’admetran fotografies amb marques d’aigua ni signades, o que no
compleixin amb algú dels requisits tècnics establerts.

-

Està expressament prohibit presentar a concurs, fotografies de nius, així com
d’espècies en captivitat o en situacions controlades, i animals de companyia.

-

Per a l’exposició de les obres, l’organització es reserva el dret a reproduir-les en
la mida que consideri oportú, sense modificar el format original.
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4.- Requisits tècnics.
-

No s’admetran fotografies manipulades digitalment, ni viratges de color,
clonacions, muntatges fotogràfics o qualsevol altra alteració que modifiqui la
fotografia de com va ser realitzada. No s’entendran com a manipulacions els
ajustos de mascares d’enfocament, saturació, nivells i altres ajustos necessaris
en qualsevol revelat digital.

-

Les fotografies tindran les característiques de format següent:
o

Mides màximes: 3.543 X 2.362 píxels, ja siguin en horitzontal i/o vertical

o

Format: JPEG, en qualitat màxima.

o

En les dades IPTC (EXIF) de la fotografia JPEG hi haurà de constar, les
dades de l’autor, edat (per a les modalitats infantils i juvenils), i mail de
contacte.

o

S’enviarà conjuntament una taula amb els següents apartats i en mateix
ordre:

Tema

Categoria
Paisatge o Flora i
Universal
Fauna
Local

Títol

Autor
Adreça
Nom i
Sencera
cognoms

Telèfon Mail Descripció

Paisatge o Flora i
Fauna

Juvenil
Infantil

Edat

Solament
juvenil
Solament
infantil

o

En l’apartat “descripció” s’ha de posar on està realitzada la fotografia i un
breu comentari sobre la mateixa.

o

No s’acceptarà cap correu sense aquesta taula adjunta i degudament
emplenada.

o

El nom de l’arxiu serà solament el títol.

5.- Selecció de les obres.
-

Les fotografies premiades i finalistes es publicaran a la pàgina web oficial de
l’Ajuntament de Torres de Segre (www.torressegre.cat) i la web i facebook de
promoció del territori TDSNaTur (www.utxesa.org)

-

La selecció de les obres finalistes i premiades anirà a càrrec d’un jurat proposat
per l’organització, composat per fotògrafs professionals de reconegut prestigi.

-

Els costos d’impressió de les obres seleccionades aniran a càrrec de la
organització.

-

Les fotografies que aniran a l’exposició seran les 30 primeres selecciones pel
jurat.
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6.- Data límit de participació.
-

La data límit d’admissió de les fotografies participants, serà el 30 de setembre
de 2019 fins les 23:59 h.

-

De l’1 al 15 d’octubre deliberació del jurat.

-

El dilluns 21 d’octubre 2019, es donarà a conèixer el veredicte del jurat, i
s’informarà de la data en la que és realitzarà el lliurament de premis. Tanmateix
s’informarà del lloc on s’exposaran les obres premiades i finalistes.

-

Les fotografies quedaran exposades en aquest emplaçament fins al dia 6 de
gener de 2019, posteriorment seran retirades i traslladades les premiades i
exposades en l’edifici de “La Fusteria” al Punt d’informació i Centre
d’Interpretació de la RNFS i Zona Humida d’Utxesa, on restaran fins la següent
exposició programada.

-

Els autors guanyadors i/o finalistes seran avisats per l’organització, per telèfon,
correu electrònic i/o a través de la pàgina web de l’Ajuntament, del lloc, dia i hora
del lliurament dels premis.

7.- Premis.
 400 € Premi a la millor fotografia de paisatge del món i diploma, Vila de Torres
de Segre.
 400 € Premi a la millor fotografia de flora i fauna i diploma, Torres Energia S.L.
 300 € Premi a la millor fotografia de paisatge local i diploma, Fruites Font.
 300 € Premi a la millor fotografia de flora i fauna local i diploma, Electricitat
Aixalà.
 200 € Premi d’Honor al millor fotògraf local i diploma, Osvald Ferreteria.
 Premi al millor fotògraf juvenil local (de 15 a 17 anys), Experiència fotogràfica
en observatori fotogràfic guiat per un fotògraf expert i diploma.
 Premi al millor fotògraf infantils local (fins a 14 anys), Experiència fotogràfica
en observatori fotogràfic guiat per un fotògraf expert i diploma.
 2 Mencions d’Honor per categoria i diploma.
8.- Drets de propietat.
-

Els drets d’ús, difusió, distribució, divulgació, reproducció i exhibició, de les obres
premiades pertanyeran sempre als seus autors, però aquests els cedeixen a
l’Ajuntament de Torres de Segre i als patrocinadors per a publicacions
relacionades amb el concurs i la promoció del patrimoni natural i cultural de
Torres de Segre; en cap cas es podran vendre i per a usar-les per a altres
finalitats caldrà el permís previ de l’autor.
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9.- Protecció de dades.
-

Els participants garanteixen que les dades proporcionades són verídiques.

-

Els participants autoritzen a l’Ajuntament de Torres de Segre a utilitzar les dades
per l’enviament de comunicacions sobre activitats, cursos i promocions que
organitzi aquest Ajuntament i/o l’Oficina de Promoció del Territori TDSNaTur.

10.- Acceptació de les bases.
-

El simple fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases en
la seva totalitat.

11.- Jurat.
El jurat estarà format per fotògrafs de reconegut prestigi, així com per a representants
de l’Organització, que atenen a criteris de creativitat i qualitat tècnica, seleccionaran les
obres premiades. Els membres del jurat duran a terme les seves valoracions de manera
individual sobra cada imatge, sense conèixer el nom dels autors.
El jurat estarà format per quatre fotògrafs d’àmplia i dilatada experiència i un
representant de l’Ajuntament amb experiència en fotografia, que actuarà en qualitat de
secretari del jurat.
Breu ressenya dels membres del Jurat del Concurs.
Dr. Albert Masó.
Doctor en biologia, professor, fotògraf de natura (AUSTRALphoto) i fundador de la
Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (SCFN). Autor de nombrosos articles, llibres i
guies de camp, com ara la d’ocells i la d’amfibis i rèptils. Col·laborador i assessor
científic de National Geographic. www.albertmaso.com
Hugo Rodríguez González
Enginyer tècnic industrial per la “Universidad de León”. Fotògraf pel Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya (IEFC). Reconegut professor de tècnica fotogràfica, gestió de
color, format digital i captura RAW. Assessor en múltiples disciplines fotogràfiques, ha
publicat diversos llibres de gran rellevància en el mon de la fotografia digital.
Llorenç Melgosa Alonso
Fotògraf professional. Director de Punctum Foto SL. ESADE, Direcció d’empreses,
màrqueting i finances. Autor de diverses exposicions de fotografia de gran rellevància,
destacant el “projecte detritus” entre altres. Guanyador de diversos premis fotogràfics.
Policarpo Hernández Porres
Estudis, Mestria industrial, electrònica industrial FP. Graduat Multimèdia per la UOC.
Propietari de l'empresa: Projectes Multimèdia,(Edició, Impressió, Audiovisuals,
reproduccions museístiques, fotografia de producte).
Fotògraf de naturalesa, impressor de gran format, especialitzat en gestió de color.
Realització de diferents audiovisuals i exposicions de fotografia.
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Secretari del Jurado:
Juan Bernal Guerrero.
Tècnic municipal, naturalista especialitzat en ornitologia. Responsable de la gestió,
millora i dinamització de la Reserva Natural d’Utxesa i Promoció del Patrimoni Cultural i
Natural de Torres de Segre
Les decisions del jurat són inapel·lables, per la qual cosa no s’acceptaran reclamacions
ni recurs algun contra elles.
Cap premi podrà ser declarat desert.
Els membres del jurat podrien ser substituïts en cas de necessitat.
El Secretari es reserva la recerca d’un fotògraf de natura, per si fos necessari
desempatar en la tria del Jurat.
12.- Direcció del concurs
Reserva Natural d’Utxesa, La Fusteria; Oficina Tècnica Municipal. Pots enviar les
teves consultes a la següent adreça de correu electrònic: utxesa@utxesa.org
Oficina adscrita a la Regidoria de Medi Natural i Promoció del Patrimoni, Ajuntament de
Torres de Segre
NOTA: ES MOLT IMPORTANT PER EVITAR L’EXCLUSIÓ DELS PARTICIPANTS
L’OBSERVANÇA DE LES PRESENTS BASES I LA COMPLEMENTACIÓ DE TOTES
LES DADES EXIGIDES.
Les presents bases han estat aprovades i reconegudes per l’Associació
Espanyola de Fotògrafs de Natura (AEFONA), i per la Societat Catalana de
Fotògrafs de natura (SCFN).
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