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9. Lectura del veredicte i lliurament 
de premis. 24 de novembre a les 12 h al 
Casal de Cultura de Sant Iscle de Vallalta.

10. Exposició de les obres. Les fotogra-
fies finalistes i guanyadores s’exposaran al 
Casal de Cultura de Sant Iscle de Vallalta 
del 24 de novembre al 8 de desembre.

11. Drets d’edició. L’organització tindrà 
dret a publicar i reproduir les obres premia- 
des. Cap dret de reproducció de les imat-
ges no podrà ser transferit a tercers sense 
el consentiment previ de l’autor.

12. Respecte per l’entorn. Els partici-
pants actuaran de manera respectuosa  
i discreta. Minimitzaran el seu impacte so-
bre el medi natural i sobre els seus habi-
tants i contribuiran a restaurar les condici-
ons de l’entorn. No s’acceptaran fotografies 
que el jurat consideri que hagin afectat la 
fauna o l’entorn natural de manera explícita.

13. Drets d’imatge. Els participants es 
fan responsables dels drets d’imatge de 
les persones que apareixen a les seves fo-
tografies i de les possibles reclamacions.

14. Acceptació de les bases. L’accepta-
ció de les bases pressuposa l’acceptació de 
la incorporació de les dades personals a un 
fitxer, el cual només s’utilitzaran per fer difu-
sió d’aquest concurs fotogràfic o d’altres or-
ganitzats per la Diputació de Barcelona. (Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal).

Amb la col·laboració de:
GRUP FOTOGRÀFIC MANLLEU

1. Objectius. Promoure els valors natu-
rals, culturals i històrics del Parc del Mont-
negre i el Corredor i dels municipis que hi 
pertanyen.

2. Participants. Tothom que ho desitgi.

3. Hora. De 9 h a 14 h

4. Temes. Tres temes que es lliuraran en 
el moment de la inscripció.

5. Suport. Digital. Es demana fer les fo-
tografies amb la màxima resolució de la 
càmera i amb la mínima compressió, i en 
format JPG.

6. Control de sortida. Estarà si tuat  
al Casal de Cultura. La inscripció dels par-
ticipants es farà de 9 h a 11 h. El bui dat ge 
de targetes es farà fins a les 14 h al mateix 
lloc de sor  tida. Només s’acceptarà una foto 
de ca  da tema per participant. 

7. Premis
Un PREMI a la millor col·lecció: 300 euros
Tres PREMIS a la millor fotografia de cada 
tema: 150 euros
Hi haurà un PREMI ESPECIAL per a partici-
pants de fins a 12 anys.
Cada participant només podrà optar a          
un premi.
El guanyador d’un premi l’any anterior, no-
més podrà optar a un premi de categoria 
diferent.

8. Jurat i veredicte. El jurat estarà format 
per persones del Grup Fotogràfic de Man-
lleu i de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona.  

XIII Ral·li Fotogràfic «Tocats pel bolet»
Diumenge 27 d’octubre de 2019. Sant Iscle de Vallalta

Bases de participació
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El programa Viu el Parc es desenvolupa 
també als parcs de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac, Garraf-Olèrdola i Foix, Montseny, 
Castell de Montesquiu, Serralada  
de Marina, Serralada Litoral i Guilleries-
Savassona

Si voleu rebre informació puntual sobre els 
actes de tots els programes Viu el Parc 
i consultar-ne la programació específica, 
visiteu el web diba.cat/viuelparc

Viu el Parc
Parc del Montnegre 
i el Corredor
Tel. 635 016 790

viuelparc@diba.cat

Amb la col·laboració dels ajuntaments de: 
Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la 
Selva, Llinars del Vallès, Mataró, Palafolls, 
Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, 
Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra 

Crèdits de les fotografies (2018):

PREMI MILLOR COL·LECCIÓ DE LA 
CATEGORIA INFANTIL 
Lara Romero Anglada (fotografies 1, 3 i 4)

PREMI TEMA A: Direcció 
Raul Sanchez Formiga (fotografia 2)

PREMI TEMA B: Alçada 
Josep Maria Perez Martín (Portada) 

PREMI TEMA C: Comestibles
Xavier Xaubet Serra (fotografia 5)

PREMI A LA MILLOR COL·LECCIÓ
Gemma Merinero Garcia (fotografies 6, 7 i 8)

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del 
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, 
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Ma  rina, Parc Natural de la Serra de 
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat

Gerència:        FUSIC
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