
 

  

 

Concurs Fotogràfic Instagram RIU FLUVIÀ 

   

BASES DEL CONCURS 

 

MOTIVACIÓ 

Els Museus d’Olot (Institut Municipal de Cultura d’Olot), el Museu Darder de Banyoles 
(Ajuntament de Banyoles i Consorci de l’Estany) i el Museu de l’Anxova i de la Sal de 
l’Escala (Ajuntament de l’Escala) han impulsat un projecte sobre el riu Fluvià que es 
concretarà en una exposició itinerant que s’inaugurarà a Olot el 2017 i durant tot el 2018 
es podrà visitar a diferents llocs de les comarques de la Garrotxa, el Pla de l’Estany i l’Alt 
Empordà. 

Amb motiu d’aquest esdeveniment s’organitza un concurs fotogràfic dedicat al riu Fluvià, 
un espai que en tot moment ens pot regalar un munt de bones instantànies. Es tracta 
d’una iniciativa que pretén reivindicar el riu i donar-lo a conèixer a través de la xarxa 
social Instagram.  

 

1. Objecte 

La temàtica del Concurs és el riu Fluvià. 

Les fotografies poden mostrar qualsevol aspecte relacionat amb aquest riu (paisatge, 
fenòmens meteorològics, patrimoni arquitectònic, aigua, rescloses, meandres, platges, 
fauna, boscos, etc.). 

Només s’admeten fotografies publicades a Instagram i que hagin estat fetes des d’un 

dispositiu mòbil. 

Un jurat triarà les fotografies que consideri millors i les premiarà segons estableixen 
aquestes bases. 

 

2. Termini de presentació 

El concurs s’iniciarà el dia 15 de juny i acabarà el dia 15 de juliol de 2016 a les 
23:59h. 

 

3. Forma de participació 

El concurs està obert a tothom. 

Per participar s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic. 

 



 

 

 

 

Es respectaran les condicions d’aquesta xarxa que es poden consultar a 

http://instagram.com/legal/terms/ 

Els participants hauran de seguir les següents condicions: 

- Es podrà presentar fins a un màxim de 10 fotografies per participant. 

- Cada fotografia tindrà un títol. 

- Cada fotografia haurà d’incloure el lloc on s’ha fet. 

- Cada fotografia s’ha d’etiquetar amb  #instafluvià. 

El fet d’etiquetar la foto amb el #instafluvià implica l’acceptació d’aquestes bases per part 

de l’autor. 

Els Museus d’Olot, el Museu Darder de Banyoles i el Museu de l’Anxova i de la Sal de 

l’Escala, podran utilitzar durant el concurs a les seves pàgines web i xarxes socials les 

fotografies que creguin oportunes per promoure’l, sempre citant l’autor. 

 

4. Condicions de participació i drets d’autor 

Els concursants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada 

imatge: 

- l’ha fet el participant i és una obra original seva. En cas contrari, ell mateix és 

responsable directe de les reclamacions que es puguin donar per drets d’imatge i 

d’autor. 

- el participant ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les 

persones i entitats que hi puguin aparèixer. 

- la fotografia és inèdita, sense haver estat premiada en cap altre concurs ni 

publicada en format paper. 

En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que 

tenen el consentiment dels seus pares o tutors legals. 

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la 

submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat. 

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

 

 



 

 

 

 

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

reportatges, dossiers de premsa etc. de promoció del concurs i de l’exposició itinerant 

sobre el riu Fluvià, sempre citant l’autor. 

Els guanyadors hauran de facilitar a l’organització la fotografia original. 

Totes les fotografies presentades al Concurs es podran visualitzar en un monitor durant 

l’exposició itinerant sobre el riu Fluvià i algunes d’elles es podran seleccionar com a 

material fotogràfic per il�lustrar continguts específics de la mostra. 

 

5. Premis 

Es lliuraran un total de quatre premis: 

1r premi. Obsequi d’un Vol en globus per a dues persones des de la Garrotxa, 

resseguint el recorregut del riu Fluvià. 

2n premi. Ruta guiada "El camí ocult del Fluvià" a càrrec de l'empre-

sa "Discovering Fluvià", juntament amb Carles Bayés, comissari de l'exposició, i 

un dinar (per a dues persones). 

3r premi. Un dia per gaudir de la Festa de la Sal de l’Escala amb tapes marineres 

i visita guiada a la Casa de Pescadors de l’Escala durant la Festa de la Sal (dia 17 

de setembre de 2016) per a dues persones. 

Premi  especial. Per a la fotografia que tingui més likes de totes les fotografies 
que participen en el Concurs: Obsequi de dos llibres relacionats amb el riu Fluvià 

 

6. Jurat 

El jurat està format per un professional de la fotografia i persones coneixedores del 
territori de la conca del Fluvià:  
 

- Montserrat Mallol: Directora dels Museus d’Olot 

- Lluís Figueras. Director dels Museus de Banyoles 

- Lurdes Boix: Directora del Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala 

- Roger Serrat-Calvó: Professor de fotografia de l’Escola d’Art i Superior de 

Disseny d’Olot 

- Carles Bayés: Comissari de l’exposició    

- Joan Carreras: Autor del llibre “Fluvià” 

 
El jurat tindrà la facultat de triar les tres fotografies guanyadores. 



 

 

 

El jurat valorarà en la seva deliberació l’originalitat i la qualitat de la imatge presentada. 

Les decisions preses per aquest jurat seran inapel�lables. 

El jurat podrà declarar desert el concurs. 

 

7. Veredicte  

El jurat es reunirà en els dies posteriors a l’acabament del termini i triarà les fotografies 

guanyadores. 

L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores deixant un 

comentari a les fotografies guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu abast i que 

consideri oportunes.  

 

8. Propietat intel�lectual 

La participació a aquest concurs comporta la cessió, no exclusiva, als Museus d’Olot, al 

Museu Darder de Banyoles i al Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala, dels drets de 

reproducció, exhibició, comunicació pública i transformació de totes les fotografies 

presentades al concurs des de la seva presentació i fins un any després de la finalització 

de les activitats derivades i esmentades en la present convocatòria. 

Els 5 premiats cedeixen els drets de reproducció, exhibició, comunicació pública i 

transformació de les seves imatges des de la seva presentació i fins a tres any després 

de la data de finalització de les activitats derivades i esmentades en aquesta 

convocatòria. 

L'organització es compromet a mencionar el nom de l'autor/a sempre que aquesta en 

publiqui una imatge. 

 

9. Altres condicions  

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

a través de l’adreça electrònica museusdolot@olot.cat. 

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. 


