Bases del II Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral
1. S’estableixen quatre modalitats, amb els següents temes:
a) La fauna del Parc de la Serralada Litoral. Imatges de les espècies animals del nostre
Parc: amfibis, insectes, mamífers, ocells, etc.
b) La flora del Parc de la Serralada litoral. Imatges de les espècies vegetals del nostre
Parc: plantes i flors autòctones, arbustos, arbres, etc.
c) La presència humana al Parc de la Serralada Litoral. Imatges que han de reflectir la
presència de les persones al Parc, l’ús que en fan, des del lleure de natura i esportiu a
l’activitat agrícola i econòmica, des de les tasques de responsabilitat de tots els agents
que hi intervenen, etc.
d) Ecosistema i biodiversitat al Parc de la Serralada Litoral. Imatges de temàtica més
oberta i àmplia, que reflecteixin la riquesa i la biodiversitat del Parc, amb interrelació de
les altres temàtiques proposades o amb altres aspectes que caracteritzen els diferents
ambients o ecosistemes del nostre Parc.
2. Les fotografies han de ser realitzades dins els límits del Parc de la Serralada Litoral, teninnt
en compte la legislació d’aplicació en els Espais Naturals amb especial atenció al Decret
148/1992, de 9 de juny, sobre activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden
afectar les espècies de la fauna salvatge.
3. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, afeccionada o professional.
4. Les fotografies han de ser en paper color, amb format de 30 x 40 cm.
5. Les fotografies s’hauran de presentar sobre un suport rígid, preferentment de cartró ploma,
de 30 x 40 cm.
6. El màxim de fotografies admeses per autor serà de tres, comptant totes les modalitats.
7. Al dors de cada fotografia ha de constar el títol i el lloc de realització de la fotografia, la
modalitat a què concorre i el pseudònim de l’autor o autora.
8. En un sobre tancat, a part i amb el mateix pseudònim, s’hauran de trametre les dades
personals del concursant i els títols de les obres presentades, amb la indicació de la modalitat.
9. Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai premiades en cap altre
concurs.
10. La inscripció en aquest concurs és gratuïta.
11. Les obres s’hauran de portar o enviar a la seu del Consorci del PARC DE LA SERRALADA
LITORAL, a l’avinguda 11 de Setembre, 53, 1r, de Cabrera de Mar (08349), p.slitoral@diba.cat,
tel. 937540024 (horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14,30 hores)
12. El termini de presentació de les obres és fins al dia 15 de juliol de 2009. El Consorci es
reserva el dret d’ampliar aquest termini.
13. El jurat serà format per persones relacionades amb el món de la fotografia, de la
comunicació, de les arts i del Parc de la Serralada Litoral.

14. La decisió del jurat serà inapel·lable.
15. Les fotografies presentades que resultin guanyadores o guardonades quedaran en
propietat del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que en tindrà la titularitat dels drets
d’autor, de publicació i de reproducció, i dels drets de cessió a tercers, sense limitació de cap
mena i indefinidament, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de l’autor o
autora. A aquests efectes el Consorci del Parc de la Serralada Litoral podrà realitzar la
publicació, reproducció i exercici dels drets d’autor directament o en col·laboració amb altres
entitats, igualment sense limitació de cap mena i per temps indefinit.
16. La resta de fotografies podran ser recollides a la seu del Consorci entre el 15 d’octubre i el
15 de novembre de 2009. A partir d’aquesta data les que no hagin estat recollides passaran a
ser propietat del Consorci.
17. El veredicte del jurat es farà públic el dia 3 d’octubre de 2009, amb convocatòria dels
mitjans de comunicació i en acte obert al públic i concursants, que tindrà lloc a la Sala Auditori
Centre Cultural La Roca ( La Roca del Vallès).
18. Els guanyadors i guardonats seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis.
19. Les fotografies guanyadores o guardonades seran publicades en un calendari 2010 editat
pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral i distribuït a través dels 14 ajuntaments
consorciats. Eventualment, se’n podrà fer una edició de gran tiratge amb el patrocini d’una o de
diverses entitats o institucions.
20. L’organització es reserva el dret de realitzar una exposició amb una selecció de fotografies
presentades al concurs al llarg del mes de setembre, a la seu de l’acte del veredicte i lliurament
de premis. Eventualment, aquesta exposició podrà ser itinerant entre els municipis consorciats
que la sol·licitin.
21. La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.
22. S’estableixen tres guardons per modalitat: 1r premi, 2n premi i accèssit. En el cas que
alguns dels guardons quedi desert en alguna de les modalitats, el jurat podrà atorgar altres
accèssits. En qualsevol cas, el nombre màxim de fotografies premiades o guardonades serà de
12.
23. Dotacions dels premis:
1r premi: Guardó, un àpat en un dels restaurants dels 14 municipis consorciats del Parc de la
Serralada Litoral per a dues persones, una cistella de productes agroalimentaris del Parc de la
Serralada Litoral i un premi de 200 €.
2n premi: Guardó, una cistella de productes agroalimentaris del Parc de la Serralada Litoral i un
premi de 150 €.
Accèssit: Un lot de vins de la DO Alella i un premi de 100 €.
Premi extraordinari: Un cap de setmana, en règim de pensió completa, en una casa rural del
municipi de La Roca del Vallès.
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