
BASES PER A PARTICIPAR EN EL “I CONCURS DE FOTOGRAFIA LLAURANT
UN FUTUR SOSTENIBLE”

TEMÀTIQUES:

1. Aquest concurs de fotografia pretén valorar el sector agroecològic de la província de Castelló.
Un model de consumir i produir aliments d’una forma sostenible i justa, que té cura de les
persones, la natura i el territori.

Es poden presentar fotografies amb d’aquestes tres temàtiques, totes elles centrades en la
província de Castelló:

A. Agricultura intensiva: impactes negatius a la província.
Fotografies on es plasmen les problemàtiques de l’agricultura intensiva a la província.

B. Agroecologia: impactes positius a la província.
Fotografies on es plasmen els beneficis de consumir i produir aliments agroecològics.

C. Dona i agricultura: una mirada ecofeminista del camp.
Fotografies on es plasme la relació entre les dones i el treball al camp.

CRITERIS BÀSICS PER A PARTICIPAR:

2. Les obres que participen hauran de ser úniques, pròpies, originals, respondre a una de les
temàtiques propostes i estar fetes a la província de Castelló.

3. Cada participant podrà presentar tres obres fotogràfiques com a màxim, una fotografia per
temàtica.

4. La fotografia es presentarà en format digital .jpg o .tif., ha de tenir una resolució mínima de
300 ppp (punts per polzada), una grandària mínima de 60 cm en la seva menor dimensió i un
pes màxim de 10 Mb. Les fotografies presentades podran estar signades per l’autora o autor.

5. L'obra vindrà acompanyada per un títol i una petita descripció (màxim 100 paraules), el nom i
cognoms de l’autor o autora, i del lloc on s’ha fet la fotografia. Les dades es recolliran mitjançant
un formulari que facilitaran les entitats organitzadores.

COM PARTICIPAR I TERMINI:

6. L'obra i dades adjuntes seran enviades per correu electrònic a albarf@novessendes.org i
omplint el formulari. El termini de presentació de les obres serà fins a l’1 de setembre de 2022
a les 24h00. S'enviarà a les participants un correu electrònic per a confirmar la recepció de
l'obra.

mailto:albarf@novessendes.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVBjNYtD_wlpZrorZKN2YbFJrUbAxt3h8coqAMK6g2DIhD9Q/viewform?usp=sf_link


PREMIS:

7. Es seleccionaran les 15 millors fotografies per formar part d’una exposició anomenada
Llaurant un Futur Sostenible, que serà itinerant per diferents espais públics (data i lloc encara
per definir), 5 fotografies de cadascuna de les temàtiques.

8. De les 15 fotografies seleccionades es destacarà 1 fotografia de cadascuna de les
temàtiques, que es premiarà amb una subscripció quinzenal durant 6 mesos a l’Horta del Rajolar
(una caixeta de verdures de proximitat i temporada cada quinze dies de l’Horta del Rajolar
durant 6 mesos) i un lot de llavors de varietats hortícoles tradicionals.

*La decisió del jurat serà inapel·lable, podent declarar-se nul.
**Les caixetes estan valorades en 14€ de producte de temporada. I es deixaran en els punts de
recollida de l’Horta del Rajolar en els municipis de Vila-real, Onda, Borriana, Castelló de la
Plana, la Vall d'Uixó i Betxí. Pots consultar els llocs de recollida en
www.hortadelrajolar.novessendes.org

JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ:

5. El Jurat estarà compost per representants de la Fundació Novessendes, l'ONG
Pankara-EcoGlobal i una persona experta en fotografia. El jurat valorarà no sols la qualitat de la
imatge, sinó també el missatge transmés.

ALTRES:

6 . Els noms de les persones seleccionades es publicaran en la web de les entitats
organitzadores, a més de en totes les seues xarxes i canals de difusió. La decisió del jurat es
comunicarà directament a les persones seleccionades i premiades.

7. Els drets d’autoria es mantenen, cedint gratuïtament a la Fundació Novessendes i a l'ONG
Pankara-EcoGlobaldret de reproduir i difondre en suports físic i digital les fotografies
seleccionades. En cap concepte se cediran a tercers, excepte autorització prèvia de l'artista. Els
participants es comprometen al fet que en l'obra no existesquen drets a tercers, així com
abstenir-se de reclamar els drets d'imatge sobre les obres presentades.

8. La participació en el I Concurs de Fotografia Llaurant Un Futur Sostenible que organitza la
Fundació Novessendes i l'ONG Pankara-EcoGlobal suposa la plena acceptació de les presents
bases. La resolució per qualsevol incidència no prevista en aquestes, correspondrà únicament
als responsables del concurs, els qui resoldran amb el millor criteri, sense que procedisca cap
recurs.

PER A QUALSEVOL INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA:

www.llaurant.com / albarf@novessendes.org / ecopankara@gmail.com / 964 62 00 10
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mailto:albarf@novessendes.org
mailto:ecopankara@gmail.com

