
Pàgines web
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/

Correu electrònic
info.aiguestortes@oapn.es
Si voleu rebre més informació periòdica del Parc adreceu-vos a: pnaiguestortes@gencat.cat

Activitats

1. El tema únic del concurs és el Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici. 
2. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, pro-
fessional o aficionada. 
3. El format màxim de les fotografies presentades serà de 
30x45 cm, en color o en blanc i negre.

4. Les fotografies s’hauran de presentar sobre una cartolina 
fina de color negre, de dimensions 40x50 cm.  
5. Al dors de cada fotografia hi constarà el seu títol i el pseu-
dònim de l’autor. 
6. En un sobre tancat a part, i amb el mateix títol i pseudònim, 
s’han d’enviar les dades personals. 
7. S’admetran, com a màxim, tres fotografies per autor i altres 
tres per a l’accèssit Carros de Foc.  
8. No s’acceptaran fotografies de nius, pollets, ni animals en-
gabiats; així com fotomuntatges o fotografies pintades, reto-
cades o alterades digitalment. 
9. Les fotografies hauran de ser inèdites i no poden haver es-
tat premiades en altres certàmens abans de la data límit de 
presentació a aquest concurs. 
10. La inscripció a aquest concurs és gratuïta. 
11. Les obres s’hauran de portar o enviar a les Cases del Parc 
Nacional (Ca de Simamet, carrer de les Graieres, 2 - 25528 
Boí o carrer de Sant Maurici, 5 - 25597 Espot) en un sobre pla i 
no en tub, per les dificultats de maneig i exposició posteriors. 
La data límit de presentació és el 31 d’octubre de 2016. 
12. El jurat estarà format per dos fotògrafs independents de 
reconeguda experiència, un representant de l’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs i un altre del Parc Nacional.

13. Les fotografies on apareguin menors d’edat identificables 
hauran d’anar acompanyades d’una autorització dels tutors 
legals per a la seva difusió.
 
14. El jurat podrà declarar desert qualsevol premi. 
15. La decisió del jurat serà inapel·lable. 
16. Els guanyadors entregaran els negatius de les fotografies 
premiades a l’entitat organitzadora, que disposarà del dret de 
publicació. En el cas de fotografies digitals, l’arxiu d’origen 
haurà de ser de format TIFF o JPG d’alta resolució. 
17. La resta de fotografies podran ser recollides a les Cases 
del Parc Nacional un cop finalitzat el període d’exposició que 
es detalla més endavant. Si es sol·licita la devolució per co-
rreu postal, caldrà incloure un sobre degudament franquejat 
amb l’adreça del concursant per al retorn de les fotografies.
Les fotografies que no siguin recollides en un termini de 120 
dies, després de la finalització del període d’exposicions, 
quedaran en propietat de l’entitat. 
18. Els guanyadors seran avisats oportunament abans del 
lliurament de premis. El veredicte del jurat es farà públic du-
rant la primera quinzena de desembre de 2016, a les Cases 
de Boí i d’Espot i als mitjans de comunicació socials. 
19. Les fotografies concursants seran exposades a les Cases 
del Parc de Boí i Espot, al Centre de Fauna del Pont de Suert 
i al Centre d’Informació de Senet, des de desembre de 2016 
fins a juny de 2017. 
20. L’organització tindrà cura de la conservació de les obres, 
però no es farà responsable de cap accident que de manera 
involuntària hi pugui haver. 
21. La participació al concurs suposa la total acceptació 
d’aquestes bases.

ACCÈSSIT FOTOGRAFIA DIGITAL 
CARROS DE FOC
1. La temàtica d’aquest accèssit serà la ruta Carros de Foc. 
2. El nombre màxim de fotografies presentades per persona 
serà de tres. 
3. El format de les fotografies serà digital, en blanc i negre o 
color i una mida mínima de 3.000 x 2.000 píxels. 
4. La presentació de les fotografies corresponents a l’accèssit 
Carros de Foc es farà a les direccions de correu electrònic se-
güents: pnaiguestortes@gencat.cat i info@carrosdefoc.com 
indicant a l’assumpte: Concurs de fotografia. S’hi afegirà el 

títol de la fotografia així com les dades personals de l’autor 
(nom, cognoms, adreça postal, telèfon i correu electrònic). 
Es rebrà un correu de justificació de rebuda per part de 
l’organització. 
5. Un representant de Carros de Foc formarà part del jurat. 
6. El llistat amb els guanyadors es publicarà a la web del Parc 
Nacional http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes i a la 
web de Carros de Foc http://www.carrosdefoc.com/ 
7. Premi únic de 500 €

PARC NACIONAL 
D’AIGÜESTORTES 
I  ESTANY DE 
SANT MAURICI

XXI I I  CONCURS DE

FOTOGRAFIA

1r premi: 1.300 €
2n premi: 1.000 €
3r premi: 500 € 
4t premi: lot de productes de la terra i un lot de material del 
Parc Nacional.
5è premi: un diploma i un lot de material del Parc Nacional.

Es concedirà un accèssit especial, dotat amb 1.000 €, “Els 
Minairons”, a la millor foto o col·lecció sobre les activitats 
tradicionals, els costums i l’etnografia dels pobles de l’àrea 
d’influència del Parc.

ACCÈSSIT ESPECIAL
ELS MINAIRONS

NOVETAT

Via lliure de Maria José Carbonell Comes Colors II d’Àngel Monsó Porté

Foto portada: Serps de foc per la muntanya, núm. 2 de Santi Iglesias Boldú
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