
BASES DEL CONCURS:
 
TEMA DEL CONCURS
Els Castells de Cornellà van fer la seva primera actuació el 2 de juny de 1991. L'objec�u d'aquest concurs és 
qualsevol mo�u casteller en relació a la nostra colla o la nostra ciutat que ha succeit durant aquestes tres 
dècades.
 
PARTICIPANTS
Qualsevol persona que no sigui membre del Jurat d’aquest concurs. 
En el cas que un menor d’edat esdevingui guanyador, un representant o tutor legal major d’edat haurà 
d’acompanyar-lo a recollir els premis.
 
OBRES
Aquestes fotos no hauran d’incloure cap menció o reproducció de la imatge, nom, marca o altres signes 
dis�n�us de tercers, ni obres creades per tercers, llevat que els par�cipants disposin de les corresponents 
autoritzacions, llicències o permisos amb amplitud suficient. 
Les fotografies que puguin vulnerar drets personals o que puguin resultar ofensives, violentes, incendiàries, 
difamatòries o discriminatòries seran desqualificades. Així mateix, l’organització es reserva el dret de 
desqualificar les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri.
 
FORMA DE PRESENTACIÓ
Per tal de poder par�cipar en el concurs, s’haurà de tenir un compte a Instagram o a Facebook, amb un 
perfil públic i respectar les condicions d’aquestes xarxes. Les persones par�cipants hauran de posar un �tol 
a la fotografia, e�quetant-nos @castcornella i amb el hasthtag #30anysliles,  afegir una breu descripció i 
publicar-la a la xarxes Instagram o Facebook mitjançant el seu usuari, o enviar-la a l’adreça de correu elec-
trònic colla@castellersdecornella.cat en format jpg i resolució mínima de 300 ppp i amb un mida menor de 
5 Mb. 

El període de presentació de fotografies s’iniciarà el mateix dia de la publicació d’aquestes bases i s’acabarà 
el dilluns 31 de maig de 2021. 
 
TÈCNICA
Podran presentar-se fotografies en color, en blanc i negre (monocromia) o virades. No s’admetrà cap foto-
grafia que distorsioni la realitat. No es permetrà manipulació llevat del canvi de mida, retall, il·luminació o 
enfosquiment selec�u i la restauració del color original de l’escena. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ
Es valorarà la qualitat tècnica, correcció de la composició, harmonia dels colors, originalitat, atrac�u de la 
imatge exposada i que sigui representa�va del tema objecte del concurs.
 
JURAT
El Jurat està integrat per les següents persones: 
- David Calabuig (President) 
- Daniel Àlvarez (Cap de colla)
- Cris�an Muñoz (Fotògraf)
- Neus Brinquis (Fotògrafa)
- Carolina Vellarino (Fotògrafa)

CONCURS DE FOTOGRAFÍA 30 ANYS 
DELS CASTELLERS DE CORNELLÀ



DIFUSIÓ I DRETS D’AUTOR
Les obres fotogràfiques realitzades i presentades són propietat dels seus autors o autores. S'autoritza a 
Castellers de Cornellà de Llobregat a reproduir, publicar i comunicar al públic i, per qualsevol mètode, les 
fotografies seleccionades per a la realització d’exposicions així com per a la difusió i promoció relacionada 
amb el certamen. Per a qualsevol altre possible ús comercial que es pogués donar, els Castellers de Cornellà 
de Llobregat contactaria amb l’autor o autora de l’obra fotogràfica per acordar les condicions de l’ús.
 
PREMIS I RECONEIXEMENTS

Categoria Social
1r. Premi: Cap de setmana per a 2 persones + Tòtem conmemora�u inauguració local + Samarreta 30 
aniversari + DVD Castellers de Cornellà. 
2n. Premi: Sopar per a 2 persones + Tòtem conmemora�u inauguració local + Samarreta 30 aniversari + 
DVD Castellers de Cornellà. 
3r. Premi: Samarreta 30 aniversari + DVD Castellers de Cornellà. 

Categoria técnica
1r. Premi: Cap de setmana per a 2 persones + Tòtem conmemora�u inauguració local + Samarreta 30 
aniversari + DVD Castellers de Cornellà.  
2n. Premi: Sopar per a 2 persones + Tòtem conmemora�u inauguració local + Samarreta 30 aniversari + 
DVD Castellers de Cornellà.  
3r. Premi: Samarreta 30 aniversari + DVD Castellers de Cornellà.  
 
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
El diumenge 6 de juny de 2021 a les 12 hores al local dels Castellers de Cornellà. La decisió del Jurat es consi-
derarà inapel·lable.
 
PROTECCIÓ DE DADES
Els Castellers de Cornellà respectaran en tot moment la norma�va vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. Les persones par�cipants en el concurs, pel fet de par�cipar, 
consenten que les seves dades siguin incorporades al fitxer de dades del qual és �tular els Castellers de 
Cornellà. Les dades només podran ser u�litzades per ges�onar el concurs.
 
ALTRES CONDICIONS
La par�cipació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Els Castellers de Cornellà i el Jurat 
del concurs atendran les reclamacions i/o suggeriments, així com qualsevol imprevist no recollit en aques-
tes bases.
 

Castellers de Cornellà de Llobregat
Telèfon: 661868606
Colla@castellersdecornella.cat


