
 

BASES 2n CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA SETMANA DE LA NATURA 

La natura i l’entorn de Cervià 

 

La Biblioteca Pública de Cervià conjuntament amb l’Ajuntament de Cervià de les 

Garrigues i amb la col·laboració de “La setmana de la natura” convoquen un concurs de 

fotografia sobre la natura de l’entorn del municipi de Cervià, per fomentar la creativitat, 

el descobriment del nostre entorn, treballar el respecte per la natura que ens envolta, 

tenir-ne cura i educar sobre medi ambient.  

 

BASES: 

 

1ª PARTICIPANTS: Hi pot participar qualsevol persona major de 12 anys, sigui o no del 

municipi de Cervià de les Garrigues. 

 

2ª TEMÀTICA: El tema principal és la Natura. La natura i l’entorn de Cervià. Hi tenen 

cabuda totes aquelles instantànies fetes al terme municipal de Cervià (o l’entorn) i que 

mostrin quelcom relacionat amb la naturalesa; paisatges, aigua, rius, plantes o flors, 

animals, coves, avencs... 

 

3ª OBRES: Cada participant podrà presentar un màxim de cinc obres originals que no 

hagin estat presentades prèviament en altres concursos, plataformes o qualsevol mitjà 

digital o imprès. 

Els participants es responsabilitzaran totalment de ser els únics autors del material 

presentat, de que no existeixen drets a tercers, així com de tota possible reclamació per 

drets d’imatge sobre las obres presentades al concurs. 

Les fotografies no es podran alterar electrònicament ni per qualsevol altre mitjà.  

Tampoc s’acceptaran fotomuntatges. Es permetran mínimes correccions de color i 

lluminositat. 

 

4ª PRESENTACIÓ: Les obres s’han de presentar de forma digital al correu electrònic, 

biblioteca@cerviadelesgarrigues.cat.  

Caldrà adjuntar un o diferents arxius en format JPEG, a una 

resolució de 300ppp i que ocupin un mínim de 2MB. 

Cada imatge presentada haurà de ser renombrada amb un títol. 

“A la biblioteca us podem ajudar i fer-vos aquests tràmits” 

mailto:biblioteca@cerviadelesgarrigues.cat


5ª ENVIAMENT: Les obres es presentaran al correu de la biblioteca, amb la següent 

informació: 

ASSUMPTE DEL CORREU 

- Concurs de fotografia de la Setmana de la Natura 

 

COS DEL CORREU 

- Nom i cognoms del participant al concurs 

- Telèfon de contacte 

 

6ª DATES CLAU: El termini per presentar les obres és de l’11 d’abril de 2022 al 27 de 

maig de 2021. No s’admetran obres presentades amb posterioritat a aquesta data. 

 

7ª PREMI: El Jurat es sobirà per determinar si cal atorgar 1 accèssit, així com desertar 

alguna categoria si la qualitat no compleix els mínims. Els tres guanyadors obtindran un 

lot de productes de proximitat. 

 

8ª GUANYADORS: El dictamen del jurat es farà públic durant l’acte d’entrega de premis 

del 2n Concurs de Fotografia de la Setmana de la Natura, celebrat a l’estiu. 

 

9ª EL JURAT: El jurat estarà format per tres membres: un membre del consistori 

municipal, un entès en fotografia i un membre d’una entitat municipal.  

 

10ª EXPOSICIÓ: Les fotografies presentades, o bé una selecció, seran exposades a la sala 

d’exposicions de l’Ajuntament de Cervià durant la Festa Major de Sant Miquel Arcàngel 

2022.  

 

11ª ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs suposa 

l’acceptació complerta de totes i cadascuna d’aquestes bases i del dictamen inapel·lable 

del jurat. 

 

 

 

Cervià de les Garrigues, 30 de març de 2022 

Biblioteca Pública de Cervià de les Garrigues 


