
16 de setembre de 2016

Comença  el  període  de  participació  al  Concurs  de
Fotografia Naturalista de l’Associació de Naturalistes de
Girona (ANG) 

El Concurs de Fotografia Naturalista de l’ANG arriba a l’edició número 29, amb l’objectiu de
crear una finestra oberta al  món natural  per tal de que ens mostri  tota la seva bellesa i
fragilitat. Com a novetat aquest any el Concurs incorpora la categoria Vies Verdes, aquesta
nova categoria vol mostrar situacions vinculades al senderisme i al cicloturisme a les Vies
Verdes de Girona.

L’ANG pretén que, a través de la fotografia, la gent  pugui valorar i estimar dia a dia el seu entorn
més immediat i, alhora, els espais més allunyats de la terra per poder-los preservar. Les fotografies
guanyadores i finalistes formaran part de l’exposició itinerant que, com cada any, s’exposarà en
diferents  centres  cívics  i  biblioteques  de  les  comarques  gironines,  així  com  altres  espais
d’exposició. 

Aquest és el tercer any des de la conversió del concurs a Instagram, i l’entitat destaca l’augment de
participants amateurs, un dels objectius del canvi.  Es poden consultar les bases del concurs a
www.naturalistesgirona.org/fotografia.  En  aquesta  mateixa  pàgina  web  es  poden  veure  les
fotografies guanyadores i finalistes d'edicions anteriors. Es podrà participar al Concurs del 7 de
novembre al 4 de desembre fent servir un hashtag general (#fotoNATUS16) i a continuació indicar
el hashtag específic de la categoria on es presenta la fotografia. A més a més, caldrà seguir el
perfil @somnatus a Instagram i mencionar el perfil en un comentari a la fotografia presentada.

El lliurament de premis es realitzarà el divendres 16 de desembre de 2016 a les 19.00h a l'Auditori
Josep Irla a l’edifici de la Generalitat a Girona. 

El Concurs de Fotografia Naturalista està organitzat per l’Associació de Naturalistes de Girona,
amb el suport de l’Ajuntament de Girona, el Consorci Costa Brava, el Consorci del Ter, el Consorci
Vies Verdes i la Plataforma Mou-te en bici. Compta amb el suport i la col·laboració d'AEFONA, la
Societat Catalana de Fotògrafs de Natura, Picapedrers i Marbristes Balliu, Microgestió, el portal
www.fotonatura.org i la Generalitat de Catalunya a Girona.

Més informació i Entrevistes:
Associació de Naturalistes de Girona
615 694 999
premsa@naturalistesgirona.org 
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