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 Anima't i participa-hi!

Compartim temps per la meteorologia!

5è Concurs fotogràfic Ferran Pou de Meteorologia 

Bases 

Participants 

El concurs fotogràfic està obert a tothom, resident a qualsevol lloc, i la inscripció és 

gratuïta. 

Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies i només podrà rebre un 

premi, excepte que també resulti premiat per la votació del públic. 

Les fotografies presentades hauran de ser inèdites, sense haver estat premiades en 

altres concursos ni publicades en format paper. 

Les fotografies presentades hauran d’haver estat realitzades entre l’1 de gener de 2018 i 

el 26 de maig de 2019. 

La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les seves bases i de la decisió 

inapel·lable del jurat. 

Categories temàtiques 

Es proposen tres categories temàtiques: 

1. Fenòmens meteorològics. Les fotografies mostraran qualsevol fenomen

meteorològic (núvols, pedregades, nevades, ventades, tempestes, efectes

òptics, etc.) i poden haver estat fetes a qualsevol lloc.

2. Meteorologia, aigua i territori. Les fotografies mostraran l’estret lligam entre

meteorologia, aigua i territori/persones, ja sigui pel caràcter extrem de la

meteorologia (sequeres, inundacions, pedregades, etc.), per la influència del

clima i l’aigua en el paisatge mediterrani, etc.

3. Tramuntana. Les fotografies mostraran qualsevol referència a la tramuntana.

4. Fenòmens meteorològics a Figueres. Les fotografies mostraran qualsevol

fenomen meteorològic localitzat al terme municipal de Figueres.

Es proposa una categoria especial Instagram/Twitter: 

En el marc de l’ús creixent de les xarxes socials, s’obre la possibilitat de participar 

en aquest concurs mitjançant l’ús de l’aplicació Instagram de telefonia mòbil per 

compartir fotografies, i també a través del Twitter. 
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Les fotografies mostraran qualsevol dels temes de les categories anteriors 

(Fenòmens meteorològics, Meteorologia, Aigua i Territori, Tramuntana, i Fenòmens 

meteorològics a Figueres). 

Com fer arribar les fotografies a l’organització 

Emplenar el formulari d’inscripció disponible a www.figueres.cat/concursferranpou. 

Un cop emplenat s’adjuntarà, juntament amb la/es fotografia/es, al correu electrònic 

concursmeteof@figueres.org 

O bé enviar les fotografies a través d’un formulari on-line que hi ha disponible a 

www.figueres.cat/concursferranpou 

Les fotografies també es podran fer arribar a l’organització en un CD. S’adreçaran al 

Servei de Medi ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Figueres, al correu postal 

Avinguda Salvador Dalí, 107, 17600 de Figueres, i aniran acompanyades del formulari 

d’inscripció degudament emplenat (disponible a www.figueres.cat/concursferranpou). 

Per a la categoria especial Instagram/Twitter les fotografies s’etiquetaran amb el 

hashtag #concursmeteofigueres2019, i s’inclouran les següents dades: títol de la 

fotografia i lloc de presa de la fotografia. Es podrà fer arribar un màxim de tres 

fotografies per participant. En cas de presentar-ne més de tres, només es consideraran 

les tres primeres que s’hagin rebut. 

Requisits tècnics de les fotografies 

Les fotografies seran en format digital. 

Les fotografies, en format JPEG (*.jpg), tindran una mida mínima de 1024 x 768 píxels, 

una resolució mínima de 72 ppp, i un pes màxim del fitxer que no superi els 6Mb. 

En cas que es presentin tres fotografies al Concurs i s’enviïn per correu electrònic, el pes 

total de les tres fotos no pot superar els 10 megues en un mateix mail. Caldrà enviar les 

fotos en més d’un mail. 

No s’admetran fotografies en format panoràmic. 

No s’admetrà l’alteració digital de les fotografies, excepte ajustos bàsics amb relació a la 

lluminositat, contrast i saturació en color, nitidesa o equilibri de blancs. En cas de dubte, 

l’organització podrà demanar l’arxiu original de les fotografies. 

Les fotografies també poden ser en blanc i negre. 

No s’admetran fotografies que mostrin la data i que incloguin text, ni tampoc collages, 

clonatges ni muntatges. 

Es permeten els enquadraments de l’arxiu original. 

http://www.figueres.cat/concursferranpou
mailto:concursmeteof@figueres.org
http://www.figueres.cat/concursferranpou
http://www.figueres.cat/concursferranpou
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Les fotografies que es presenten en la categoria especial Instagram, pel propi concepte 

de l’aplicació, poden ser tractades amb els filtres i les altres tècniques disponibles. 

Drets d’autor 

Els participants s’han de declarar autors de les fotografies, sinó ells mateixos són 

responsables directes de les reclamacions que es puguin donar per drets d’imatge i 

d’autor. 

Els drets d’autor de les fotografies premiades continuaran sent del fotògraf. 

Les fotografies presentades podran ser exposades o publicades al web municipal amb la 

finalitat de difondre les obres i divulgar coneixement sobre la meteorologia, sempre 

citant l’autor. 

Les fotografies premiades i finalistes podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells, 

reportatges, dossiers de premsa, etc. de promoció del concurs, sempre citant l’autor. 

Un cop finalitzat el concurs i quan s’acabi l’exposició, les fotografies exposades no 

premiades, i els CDs que els autors no recullin en un termini de tres mesos, uns i altres 

seran destruïts, i els fitxers digitals, a excepció dels premiats, s’eliminaran. 

Terminis de presentació 

La data límit per a la presentació de les fotografies és el 26 de maig de 2019. 

Jurat 

El jurat estarà format pels següents membres, entre els quals hi ha reconeguts 

professionals del camp de la fotografia, aficionats i experts de la meteorologia, i tècnics 

de medi ambient: 

Manel Dot. Fotògraf i observador meteorològic de Vic, membre de la Xarxa 

d’Observadors Meteorològics (XOM) del Servei Meteorològic de Catalunya. 

Anna Pou. Geògrafa i aficionada a la meteorologia. Presidenta del jurat del concurs. 

Conxi Molons. Fotògraf professional de Figueres. 

Xavier Turró. Tècnic del Servei de Medi ambient i Sostenibilitat, Ajuntament de 

Figueres. 

Josep Maria Dacosta. Tècnic de l’Àrea de Medi Natural dels Serveis Territorials de 

Girona, Generalitat de Catalunya. 
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David Molas. Vitivinicultor i observador meteorològic de Cantallops. 

En cas d’empat, el vot del president del jurat valdrà el doble. 

El jurat valorarà especialment la fidelitat de la fotografia al que es demana per a cada 

categoria, i la originalitat i esforç creatiu de la proposta. 

El jurat es reserva el dret a declarar deserts alguns premis. 

També es convoca un premi de votació popular. El mateix públic que assisteixi a l’acte 

de lliurament de premis farà de jurat. En una pantalla es visualitzaran les 19 fotografies 

finalistes (4 de cada categoria temàtica i 3 d’Instagram) i es premiarà la més votada pels 

assistents. A l’entrada de la sala es lliurarà una butlleta de vot als assistents per escollir 

les seves fotografies preferides. Serà obligatori votar tres obres, sinó el vot esdevindrà 

nul. 

Veredicte, lliurament de premis i exposició 

El veredicte dels finalistes escollits es farà públic la setmana del 10 de juny de 2019. 

El lliurament de premis tindrà lloc el dimarts 11 de juny de 2019, a la Biblioteca Fages de 

Climent, de Figueres, en sessió oberta al públic. 

Les fotografies presentades es podran veure en una exposició fotogràfica a la mateixa 

Biblioteca Fages de Climent, es publicaran al web municipal, i es reproduiran en una 

pantalla en el mateix lloc de l’exposició o en altres dependències de l’Ajuntament de 

Figueres. 

Els finalistes i guanyadors del concurs seran avisats per telèfon, adreça electrònica o via 

xarxes socials. 

Altres condicions 

Qualsevol dubte que aparegui durant el desenvolupament del concurs es podrà resoldre 

a través de l’adreça electrònica mambient@figueres.org o del número de telèfon 

972032322. 

L’organització desqualificarà qualsevol obra que no segueixi les condicions d’aquestes 

bases del concurs. 

Tot allò no previst a les bases es resoldrà segons el criteri de l’organització del concurs. 

mailto:mambient@figueres.org



