
 
 

Bases del concurs de fotografia per elaborar el calendari Barbens 2023 
 

Objectiu 

L’objectiu del concurs és seleccionar una fotografia per a cada mes de l’any per elaborar 

el calendari de Barbens 2023, que es reparteix per les cases del poble.  

El tema de les fotografies és Barbens: paisatges, edificis o monuments singulars, racons 

amb encant, feines del camp, flora i fauna, tradicions, relacionant les imatges amb el 

pas del temps (les estacions, els arbres florits, la caiguda de les fulles, les postes de 

sol…).  

Es pretén, doncs, donar a conèixer el nostre poble i valorar-ne la riquesa natural i 

patrimonial i ho volem fer a través de la participació ciutadana. 

 

Característiques de les fotografies 

Les fotografies han de ser inèdites i actuals, en format JPEG amb la màxima qualitat 

possible, horitzontal o vertical, color o B/N, sense manipulacions excessives ni 

fotomuntatges que alterin la realitat, ni amb continguts que puguin ser inadequats o 

ofensius. No s’admetran fotografies que mostrin la data o qualsevol tipus d’inscripció 

sobreposada o d’una resolució inadequada, ni s’admetran còpies en paper. 

Les fotografies s’han de centrar exclusivament en el municipi de Barbens (Barbens, El 

Bullidor, L’Aguilella i paisatges del terme municipal) amb la temàtica descrita 

anteriorment. No hi poden aparèixer persones o, en tot cas, de lluny, d’esquena o 

difuminades perquè no es puguin reconèixer. 

Les imatges que no reuneixin els requisits establerts seran rebutjades.  

 

 



Participants 

La participació és oberta a qualsevol persona, aficionada o professional. Cada autor/a 

podrà presentar com a màxim sis fotografies. 

 

Inscripció 

Per participar-hi, cal enviar les fotografies per correu electrònic a 

ajuntamentdebarbens@gmail.com amb l’assumpte CONCURS DE FOTOGRAFIA 

CALENDARI 2023, indicant en el text del missatge el nom i cognoms de l’autor/a, 

l’adreça postal, el número de telèfon de contacte, la localització de la fotografia 

presentada i la proposta de mes per al calendari. També es pot portar un USB amb les 

fotografies en una carpeta amb el vostre nom a l’Ajuntament. 

La data límit per presentar les fotografies serà el dia 18 de novembre de 2022 inclòs. 

 

Procés de valoració i selecció 

Es valorarà, entre altres aspectes, la qualitat, la creativitat, l’execució artística i el grau 

de relació amb la temàtica proposada. Durant el mes de desembre de 2022 es 

comunicarà el veredicte als finalistes de les 12 fotografies. Al calendari es farà constar 

el nom dels autors/es de les fotografies. 

 
Aspectes legals 

 

Les persones que hi participin declaren ser autores de les fotografies i autoritzen 

l’Ajuntament de Barbens perquè les imatges seleccionades apareguin en el calendari de 

Barbens 2023, on s’hi farà constar el seu nom. Així mateix, autoritzen l’Ajuntament per 

exposar físicament o difondre digitalment les fotografies a través dels mitjans de difusió 

locals (pàgina web i xarxes socials). 

El fet de presentar-se en la present edició del concurs implica l’acceptació de tots i 

cadascun dels apartats d’aquestes bases. 

En cas de dubtes sobre la participació del concurs podeu trucar a l’Ajuntament de 

Barbens. 
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