
XIIè Concurs de 
Fotografia de la 
Vall de 
Camprodon 

Premis   

1 càmera NIKON D5200 18-55mm 

1 càmera NIKON D3200 18-55mm 

3 càmeres NIKON Coolpix S3600 

3 àpats en restaurants de les Cuines de 

la Vall de Camprodon 

4 abonaments per a les piscines 

municipals 

6 forfaits d’un dia per Vallter 2000 

3 carnets de soci,vàlids per a un any, al 

Cinema Casal Camprodoní 

3 passis per al Festival de música Isaac 

Albéniz 
 

 

Organitza 

Mancomunitat de  

la Vall de Camprodon 

 
C-38, Pk. 9,60 - 17867 Camprodon 

Tlf. 972 740 936—www.valldecamprodon.org 

 

fotovdc@gmail.com 

http://fotovdc.blogspot.com.es/ 

 
Les imatges pertanyen al Cata leg de Fotografies de la XIa edicio  del Concurs de Fotografia de la 

Vall de Camprodon—arxiu de l’entitat organitzadora, la Mancomunitat de la Vall de 

Camprodon. 

 Edició 2014 

Data límit de presentació de les 
fotografies   

12 d’octubre  

Lliurament de premis  

6 de desembre 

Premi especial que atorga el jurat– Via Làctea sobre Gra de Fajol, de Toni Fernández

Premi Facebook– Temple, d’Ernest Fernández

1er premi – Bufa forats i card a l’hora de dinar, de Juan Carlos Santiago

Col·laboren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Productors i elaboradors de la Vall de Camprodon 

 

Embotits Costabona, Can Parruc,  Cal Xec, Carnisseria Tony-

Engràcia, El Pont, Can Xano, Ca la Cecília, Casanova i Germans, 

Can Pineda, Can Blanch, Agrobotiga de la Carn, Forn Sala, Pastis-

seria Pujol, Forn J.Prat, Fleca Mir, Forn J. Solà, Ca la Nuri, Trum-

fes de la Vall de Camprodon– Ramadera de Molló SCCL, Galetes 

Birba 

http://www.nikon.com/index.htm


XIIa edicio  

Els  pobles de la Mancomunitat de la Vall de 
Camprodon convoquen el XIIè Concurs 
Fotogràfic, obert al públic en general. 

L’esperit del concurs és el de destacar 
fotogràficament els valors del món natural, 
cultural i social de la Vall de Camprodon. 

Hi ha 3 categories: 

PAISATGE 
Inclou aquelles fotografies relacionades 
amb els paisatges que trobem a la Vall de 
Camprodon. 

FAUNA I FLORA: 
Animals i plantes que viuen en llibertat 
dintre aquestes contrades. 

SOCIETAT i PATRIMONI 
Mercats, fires, esdeveniments (esportius, 
culturals...), festes 
Esglésies, monestirs, ermites, edificis 
civils, oratoris... 

 

 

9. El jurat estarà format per persones relacionades amb 
el món de la fotografia. 

10. L’entitat organitzadora del concurs podrà fer ús de les 
fotografies presentades i premiades  amb finalitats 
promocionals i culturals, fent-hi constar el nom de l’autor/a. 

11. Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i 
originalitat de les imatges enviades, així com del seu 
contingut. 

12. Les dades dels participants s’incorporaran a un fitxer 
creat per l’organització i el seu nom es publicarà al web del 
concurs. Amb la participació en el concurs, l’organització 
entén que s’autoritzen aquests tractaments, tot i que els 
participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, 
oposició i cancel·lació adreçant-se a l’organització. 

13. Les dades personals estan protegides d’acord amb la 
disposició de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal. 

14. L’organització es reserva el dret de resoldre els casos 
no previstos en aquestes bases. 

 

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació 

d’aquestes bases i de la resolució inapel·lable del jurat. 

 

Bases del Concurs 

1. Aquest concurs és obert a tothom. 

2. Cada fotografia ha d’indicar, segons el formulari: 

 Títol de la fotografia 

 Lloc de realització  

 Categoria 

 Característiques tècniques 

 Descripció  

 Nom de l’autor, adreça, població, 
correu electrònic i telèfon. 

3. Cada participant podrà presentar un màxim de 10 
fotografies, incorporant-les a la categoria o categories 
que desitgi. 

4. Premis: El jurat podrà atorgar, si ho creu 
convenient, accèssits a aquelles fotografies que, 
tot i no obtenir premi, mereixen un 
reconeixement. 

Hi haurà dos premis especials. 

 1r premi: 1 càmera NIKON D5200 18-55mm 

 2n premi: 1 càmera NIKON D3200 18-55mm 

5. Els premis de cada categoria i el primer premi 
especial seran escollits pels membres del jurat. 

6. El segon premi especial serà escollit de la 
manera següent: 

 Els membres del jurat escolliran 10 fotografies de 
cada categoria. 

 Entre el 9 i el 24 de novembre s’obrirà una 
votació popular i a través de Facebook es 
votaran les fotografies. 

 D’entre les 3 fotografies més votades de cada 
categoria, el jurat escollirà la que obtindrà el 2on. 
Premi especial. 

7. Abans del lliurament de premis, els guanyadors 
seran avisats oportunament, via telefònica o 
correu electrònic. 

8. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 6 de 
desembre a les 18:00 h a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de Camprodon, a la Plaça de la Vila. 

  

1er premi - La casa de la por, de Miquel Planells

1er premi – Camí de núvols, d’Enric Bolaño


