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Bases del concurs
La Fundació Catalunya – La Pedrera, a través de la seva àrea de Territori i Medi
Ambient, convoca el concurs de fotografia “El teu racó salvatge”, amb les bases
següents:

1. Objectius
Un dels àmbits d’actuació de la Fundació Catalunya – La Pedrera és la conservació
d’espais naturals i la generació, al voltant d’aquests indrets, de projectes
ecosocials de desenvolupament rural.
En aquest marc, el concurs de fotografia “El teu racó salvatge” vol donar a
conèixer una nova perspectiva de conservació de la natura que està emergint
arreu d’Europa sota el concepte de renaturalització (rewilding en anglès).
Aquesta visió pretén convertir el problema del despoblament i l’abandonament de
terres al món rural en una oportunitat per recuperar-hi la natura i la vida salvatge,
i per generar-hi activitats econòmiques innovadores com l’ecoturisme o la
ramaderia destinada a la conservació de la biodiversitat.
El concurs també vol ajudar a difondre la celebració del congrés WILD10, que
tindrà lloc a Salamanca del 4 al 10 d’octubre de 2013, i que dedicarà una atenció
especial a aquesta nova visió de conservació de la natura.

2. Temàtica
El tema d’aquest concurs és la natura salvatge a Europa. Les fotografies hauran
de ser d’indrets (de Catalunya, la resta d’Espanya o Europa) que el seu autor
consideri “salvatges”, és a dir, en els que la natura hi és dominant.
A més a més, les fotografies hauran de reflectir algun dels principis que hi ha
darrera del concepte rewilding o renaturalització: llocs on s’ha recuperat la
vida salvatge, racons o punts salvatges on es respira la força de la natura, espècies
de fauna que tornen al seu hàbitat natural, noves activitats econòmiques basades
en l’observació o la conservació de la natura, etc. Aquests principis i més
informació al respecte es poden consultar als webs del Programa Rewilding Europe
i del congrés WILD10.

3. Participants
La inscripció és gratuïta i oberta a tothom. Cada participant podrà presentar fins a
3 fotografies.
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4. Format i requisits de les fotografies
Cada fotografia anirà acompanyada d’un text breu –de màxim 100 paraules– en el
que es descrigui com la imatge reflecteix els principis del concepte rewilding
o renaturalització. Com a requisit, aquest text haurà d’incloure la paraula
“salvatge”.
Les fotografies s'hauran de presentar en format digital, concretament en format
JPG, amb una mida mínima de 2.500 píxels pel costat més llarg i una mida màxima
de fitxer de 6 MB.
El nom de l’arxiu de cada fotografia s’haurà de correspondre amb el nom i primer
cognom de l’autor. Exemple: pere_rovira_01.jpg.
S’admetran fotografies en color, i en blanc i negre.
No s’acceptaran collages, muntatges, fotografies pintades o manipulades
digitalment de manera que s'alteri el contingut de les imatges. No es considera
manipulació els processos de revelat digital de les imatges.
Tampoc s’acceptaran imatges d’animals en captivitat, ni de nius ni de pollets.
Totes les fotografies que no compleixin aquests requisits seran excloses del
concurs.

5. Enviament de les fotografies
Les fotografies s’hauran d’enviar a través de la pàgina Facebook de MónNatura
Pirineus, en la qual hi haurà un espai propi dedicat al concurs.
Per poder presentar les fotografies, caldrà omplir un formulari amb dades del
participant (nom i cognoms, correu electrònic, telèfon de contacte, ciutat i país) i
de cada fotografia (lloc i any on va ser feta, text descriptiu).
No s'admetran a concurs fotografies presentades de cap altra manera.

6. Termini
El termini d’admissió de fotografies comença l’1 de juliol de 2013 i finalitza el 25
d’agost de 2013.

7. Premis
Es premiaran les cinc millors fotografies. Els autors d’aquestes imatges tindran
com a premi una “escapada salvatge” per a dues persones per gaudir de les 5
espècies d’animals més salvatges dels Pirineus (els “Big Five” pirinencs): el
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trencalòs, el voltor negre, l’ós bru, el llop i el cérvol. Aquesta escapada exclusiva
consistirà en un cap de setmana per visitar els territoris d’aquestes cinc espècies i
intentar observar-les. La ruta tindrà lloc al Pirineu català i passarà per dos dels
indrets de la Xarxa Espais Natura de la Fundació Catalunya – La Pedrera: la
Muntanya d’Alinyà i MónNatura Pirineus. Es preveu que la major part dels
membres del jurat també vinguin a l’escapada. Consulteu-ne el programa
complet.
Cadascun dels 5 guanyadors tindrà dret a portar un/a acompanyant. Totes les
despeses de l’escapada estaran pagades (llevat de la compra de records i de
menjar al marge dels tres àpats principals), tant per als guanyadors com per als
acompanyants.
Es preveu que l’escapada tingui lloc el cap de setmana del 13-14-15 de setembre
de 2013. Si les condicions meteorològiques ho aconsellen, es podria posposar per
més endavant. La ruta s’iniciarà el divendres 13 de setembre i el punt de trobada
serà Barcelona (des d’on sortirà un minibus) o el poble de Llobera d’Alinyà (Alt
Urgell). Els guanyadors hauran de desplaçar-se a aquests punts d’inici pels seus
propis mitjans.

8. Jurat
El jurat estarà integrat per 6 membres amb els perfils següents: un fotògraf de
natura, un periodista de viatges, un periodista ambiental, un naturalista, un
representant de la Fundació Catalunya-La Pedrera i un representant del congrés
WILD10.
Es valorarà la qualitat tècnica i artística de les fotografies (com a lloc salvatge i
feréstec), així com la seva consonància (i del text acompanyant) amb els principis
“rewilding”.

9. Veredicte i lliurament de premis
La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública el 9 de setembre de 2013 a
través d’aquesta pàgina web.
El jurat, per sistema de puntuació, escollirà 5 imatges guanyadores i 5 imatges
finalistes. En cas que algun dels 5 guanyadors no pugui gaudir del premi, els
autors de les imatges finalistes se’n podran beneficiar.
Els guanyadors seran contactats per correu electrònic i per telèfon. Tindran llavors
dos dies per acceptar o no el premi, és a dir, per confirmar si podran assistir a
l’escapada. En cas que sí, hauran d’indicar el nom de l’acompanyant. En cas que
no, es contactarà amb el primer dels autors de les imatges finalistes per oferir-los
la possibilitat de gaudir del premi.
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10. Drets d’autor
Els drets d'autor de les fotografies premiades i finalistes seguiran essent del
fotògraf.
Els participants han de declarar-se autors de les fotografies. També seran
responsables que no hi hagi drets a tercers en les fotografies presentades al
concurs. Igualment, es responsabilitzaran de les reclamacions per drets d’imatge
de tercers o d’entitats de dret de propietat intel·lectual que presentin
reclamacions.
Les fotografies premiades i finalistes podran ser reproduïdes –sense dret a
remuneració– en catàlegs, cartells, webs o qualsevol suport de difusió del concurs,
citant-ne sempre l'autor.

11. Acceptació
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació i el compromís de
compliment d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal.
L'organització es reserva el dret a resoldre qualsevol contingència no prevista en
les bases.

Per a més informació:

Tel. 93 484 70 32 (contacte: Gemma Monclús)
territori@fcatalunyalapedrera.com
Web amb informació addicional del concurs
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