
BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC 

PARTICIPANTS: 

El concurs està obert a tothom i la inscripció és de 5€ sense límit de fotografies 

presentades.  

Forma de pagament: 

• Transferència bancaria.  Titular: ASSOCIACIÓ EL MUSELL 

CAIXA D'ENGINYERS: ES84 3025 0002 4314 3338 9212 

• BIZUM dins de la secció fer un donatiu ONGs al codi 03127 

• Efectiu al CENTRE de RECURSOS de la Plaça Cívica – Campus UAB 

(Universitat Autònoma de Barcelona)  

            https://elmusell.com/about/contacte/ 

En cas de Transferència o Bizum, si us plau, poseu com a referència CONCURS i 

el vostre nom, i envieu el comprovant a elmusell@yahoo.es 

 

TEMA: 

NATURA I RAMADERIA EXTENSIVA 

NATURA: Imatges sobre el nostre entorn natural, que engloba animals salvatges, 

plantes, boscos, platges i, en general, totes les coses que no han estat alterades 

de manera substancial per l'ésser humà.  

 A les imatges sobre la natura pot sortir un membre de la família (gat, gos, nen o 

adult) sempre i quan la protagonista sigui la natura i la composició de la imatge 

estigui ben equilibrada amb la temàtica. 

RAMADERIA TRADICIONAL (ecològica): Imatges d’animals de granja 

(domesticats) que disposen de pastures, prats, herbes i rostolls per alimentar-

se.  

https://elmusell.com/grups-de-treball/granja/animals-de-granja/ 

Les imatges han d’haver estat realitzades sempre d’una manera respectuosa 

amb l’espai i les espècies que hi viuen en el nostre ecosistema. 

 

OBRES: 

Només s’admetrà tècnica digital. No s’admetran “collages”. Qualitat de màxima 

resolució possible. 
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PRESENTACIÓ: 

Les fotografies han d’anar amb el títol, nom, telèfon i correu electrònic de 

l’autor.  

 

LLIURAMENT: 

Les fotografies s’hauran d’enviar amb format jpeg a elmusell@yahoo.es 

 

TERMINI: 

Les obres es podran lliurar fins al 31 de Març del 2023. 

 

JURAT: 

Estarà format pels membres de la junta de l’entitat organitzadora.  

Les fotografies finalistes, seran penjades al facebook (@Aelmusell), twitter 

(@Aelmusell) i instagram (@elmusell) de l’entitat entre l’1 i el 15 d’Abril. Del 15 

d’Abril al 31 de Maig es realitzarà una votació popular i les 12 fotografies amb 

més “m’agrada” seran les seleccionades. 

D’entre aquestes imatges seleccionades, la que hagi obtingut més comentaris 

serà la guanyadora. 

 

PREMIS I REPARTIMENT: 

Les imatges seleccionades representaran els 12 mesos de l'any del Calendari 

Solidari de l’Assoc. EL MUSELL del 2024, obtindran la seva FOTOGRAFIA impresa 

en paper fotogràfic mida 30 x 45 cm un cop acabades les exposicions i rebran la 

bossa de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). 

La fotografia guanyadora també rebrà: 

1. Un PACK de CAP DE SETMANA (rural, d’aventura o spa) per gaudir 2 

persones, valorat en 50€. 

2. SAMARRETA de l’Assoc. EL MUSELL, 100% cotó orgànic (sense herbicides, 

pesticides ni fertilitzants químics), etiqueta FAIR WARE (s’han respectat 

els drets laborals de les persones que l’han fabricada), tinta tèxtil de base 

aigua (exempta de PVC, ftalats, formaldehid, metalls pesants i APEO).  
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El lliurament dels premis es realitzarà al Centre de Recursos per a Col·lectius de 

la UAB (Plaça Cívica). Horari: dilluns a dijous de 10 a 17 h i divendres de 10 a 

14h. 

Us comunicarem les dates a través d’un correu electrònic. Un cop passat el 

període de recollida, els premis que no hagin sigut recollits passaran a ser 

propietat de l’entitat. 

 

EXPOSICIONS: 

Les obres guanyadores seran exposades al Bar del Centre Cívic Matas i Ramis del barri 

d’Horta (Districte Horta-Guinardó de Barcelona), durant els mesos de setembre, 

octubre i desembre del 2023.  

 

OBSERVACIONS: 

Les fotografies presentades al concurs podran ser utilitzades per l’Assoc. EL 

MUSELL en qualsevol de les seves futures activitats o campanyes. 

L’organització es reserva el dret de modificació de qualsevol punt, si fos 

necessari, per causes no previstes. 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes les condicions 

anteriorment citades. Per qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres a 

través del nostre correu electrònic elmusell@yahoo.es 


