JUSTIFICACIÓ
Menorca compta amb uns elements geològics de gran valor i a la vegada força desconeguts per a
una gran part de la població. La geologia de l’illa es caracteritza per la vistositat i espectacularitat
de moltes de les seves formes, així com també i especialment, per una àmplia varietat d’elements,
que confereixen una gran diversitat al paisatge de Menorca.
D’aquesta manera, a l’illa es poden diferenciar quatre tipus de paisatges que es poden identificar
amb claredat si al costat de la seva denominació afegim com exemples algunes localitats
representatives: la Menorca fosca de per exemple Favàritx, Sa Mesquida, Es Murtar, Es Grau o
Binimel·là; la Menorca vermella de les Penyes de Binguardó, Egipte o de s’Indio, de cala Pilar o el
poble de Ferreries, entre d’altres; les roques de la Menorca Grisa del Caps (i Mola) de Fornells i
Cavalleria, s’Arenal d’en Castell o na Macaret i la Menorca blanca que constitueix tot el sud de l’illa
i que presenta el seu màxim esplendor a les cales, pedreres i barrancs d’aquesta part de l’illa.
Per tal de difondre i apropar els valors geològics de l’illa entre la societat menorquina, l’Ajuntament
de Ferreries i l’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular amb la col·laboració del
Foto Club f/llum i el Mesón Rias Baixas, convoquen la segona edició d’un concurs de fotografia
digital. Una selecció de les imatges que hi participin seran exposades temporalment al Centre de
Geologia de Menorca ubicat al municipi de Ferreries.
TEMÀTICA
Es seguirà el concepte de l’Illa dels quatre colors i cada participant haurà de presentar
obligatòriament dues fotografies. Aquests dues fotografies no es podran realitzar al mateix indret,
sinó que s’hauran de prendre en dues localitats on el color de les roques sigui diferent. És a dir, per
exemple es podrà presentar una fotografia realitzada en algun indret de la Menorca fosca i una
altra de la Menorca blanca, però mai dues de la Menorca fosca o dues de la Menorca blanca.
Les fotografies presentades hauran de mostrar com a component principal algun element
geològic. D’aquesta manera, les imatges podran presentar un paisatge de l'illa on la geologia cobri
el protagonisme o algun detall d’una roca, sediment, mineral o fòssil que es trobin en la seva
ubicació original.
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A continuació es presenta un mapa amb els paisatges de Menorca, a partir del color de les seves
roques:

COM PARTICIPAR-HI?
La participació és gratuïta i oberta a tota persona que ho desitgi, sense excepcions. Els concursants
han de presentar les seves imatges al concurs a través de l'adreça electrònica:
centregeologia@ajferreries.org o amb suport informàtic a les instal·lacions del Centre de Geologia
en horari d’obertura (de dimarts a diumenge de 10h a 14h i de 18h a 20h).
Juntament amb la fotografia, han d'indicar les dades següents: títol de la fotografia, lloc on va ser
presa la fotografia i dades personals de l'autor (nom i llinatges, telèfon de contacte, data de
naixement, número de DNI, adreça postal i adreça electrònica de contacte). Totes les fotografies
que no vagin acompanyades d'aquestes dades, quedaran automàticament excloses del concurs.
Les dades dels concursants han de ser veraces, completes i actualitzades, per tal de poder
comunicar-s'hi.
Cada concursant presentarà al concurs únicament i obligatòriament 2 imatges de llocs diferents a
partir del color de les seves roques.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades dels participants no s’incorporaran a cap fitxer de les institucions responsables
de la convocatòria.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I REQUISITS
Les fotografies presentades han de tenir les característiques següents:


La imatge ha de constar d'una única fotografia i ha de ser en color.



La captació de la imatge ha de ser en format digital i en resolució suficientment alta per
poder-la exposar en mida A2 (42x59,4 cm) al Centre de Geologia de Menorca. Les
fotografies s’enviaran en arxius en format JPG o TIFF.



Les fotografies han de ser inèdites i exclusives de l'autor, no poden haver estat publicades
o premiades anteriorment. Els drets de propietat intel·lectual han de pertànyer
íntegrament al participant del concurs.



Els finalistes del concurs es comprometen a assistir al lliurament de premis i inauguració
de l’exposició fotogràfica que tindrà lloc el divendres 8 de juny a les 19:30h al Centre de
Geologia de Menorca. En cas de no poder assistir, aquestes persones podran designar
algú en nom seu, sinó ho fan, els guanyadors renuncien al premi i no existeix en el seu lloc
cap indemnització.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de les imatges al concurs és des del dijous 22 de març de 2018 a les
0:00 h fins al dijous 24 de maig de 2018 a les 23:59h.
Els enviaments que arribin fora de termini no seran admesos al concurs. Cada correu electrònic
rebut rebrà des de l'adreça electrònica centregeologia@ajferreries.org un correu electrònic de
confirmació d'haver rebut correctament la imatge enviada.
JURAT I EXPOSICIÓ DE LES IMATGES
El jurat estarà format per:
 un representant de la corporació local de l’Ajuntament de Ferreries,
 un representant del Foto club f/Llum i
 un representant del Centre de Geologia de Menorca.
El jurat, una vegada finalitzat el període de presentació de propostes, es reunirà, a l'efecte de
seleccionar les imatges finalistes i guanyadores. Totes les finalistes seran exposades al Centre de
Geologia. La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar desert el premi, en el cas de no
presentar-s’hi imatges amb una qualitat suficient. L’organització comunicarà als finalistes el
veredicte del jurat i s’encarregarà d’imprimir les fotografies seleccionades per a l’exposició.
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PREMIS
Entre les imatges finalistes, el jurat determinarà una fotografia guanyadora del concurs i un segon
premi.
Primer premi: 300 euros.
Segon premi1: Sopar per a dues persones al restaurant Mesón Rias Baixas de Ferreries.
Els guanyadors seran anunciats en l’acte de lliurament de premis i inauguració de l’exposició
fotogràfica al Centre de Geologia, on es convocarà mitjançant correu electrònic a tots els finalistes
i informarà a tots els participants.
Per poder recollir els premis corresponents, els premiats han d'acreditar la seva identitat.
DRETS SOBRE LES FOTOGRAFIES I NORMES FINALS
El Centre de Geologia de Menorca es reserva el dret d’utilitzar les imatges que participin en el
concurs per a una exposició fotogràfica temporal en les instal·lacions del centre. A la vegada, les
entitats organitzadores podran utilitzar les fotografies per promoure i difondre els valors geològics
de Menorca, sempre i quan comuniquin prèviament a l’autor la seva intenció d’ús i no rebin una
negativa per part seva en un termini d’una setmana des de la petició.
En cap cas se cediran a tercers, excepte autorització de l'autor. Els participants s'han de
responsabilitzar de ser l'únic titular de tots els drets d'autor sobre la fotografia presentada i que no
existeixen drets a tercers en les seves imatges.
Per a la captació i publicació de la imatge de persones que apareguin a les fotografies, els/les
participants han d'obtenir-ne les corresponents autoritzacions. A més a més, les persones que hi
apareguin han d'haver estat informades pels participants de la finalitat de l'ús de la seva imatge.
El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per part de tots els
concursants de les presents bases. L’organització queda autoritzada per resoldre els dubtes que es
presentin i prendre els acords corresponents per al millor desenvolupament del concurs en tot allò
que no estigui previst en aquestes bases.
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El sopar s’haurà de realitzar durant el mes de juny o juliol. Cal reservar.

Centre de Geologia de Menorca - c/ Mallorca, 2 – 07750 Ferreries Tel. 971374505
centregeologia@ajferreries.org

ORGANITZA:

COL·LABOREN:

Centre de Geologia de Menorca - c/ Mallorca, 2 – 07750 Ferreries Tel. 971374505
centregeologia@ajferreries.org

