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MontPhoto, el concurs internacional de fotografia de 

natura convoca la Beca MontPhoto – WWF 
    
 

L'objectiu de la convocatòria és concedir una beca de 6.000€ per la 
realització d'un reportatge fotogràfic, la temàtica del qual sigui un 
projecte de conservació.  
       
    
PREMI: 6.000 euros. Producció de l'exposició del projecte finalitzat i la publicació del mateix 
en el llibre Inspirats per la Natura. Invitació al festival del concurs per la presentació del 
projecte a través d'un ponència i per a la inauguració de l'exposició. 
      
PARTICIPACIÓ: La convocatòria està oberta a fotògrafs majors d'edat, professionals i 
amateurs de qualsevol nacionalitat. Queden exclosos de la convocatòria els membres de 
l'organització, patrocinadors, col·laboradors així com els seus familiars. 
      
EL PROJECTE: Per a participar en la convocatòria cal realitzar la sol·licitud en línia a través 
del web http://www.montphoto.com, aportar un reportatge fotogràfic amb una unitat temàtica 
d'entre 6 i 10 fotografies, subjectes als criteris i requisits tècnics descrits en aquestes bases, 
així com el formulari d'inscripció emplenat. En cas de no haver iniciat el projecte, i no disposar 
d'imatges del mateix, l'autor podrà enviar informació d'altres projectes fotogràfics de 
conservació realitzats amb anterioritat, seguint les instruccions del web. 
      
L'autor becat, un cop finalitzat el projecte, enviarà els arxius (que no hauran de coincidir amb 
els arxius de la inscripció) en els termes descrits en les bases, per a la producció d'una 
exposició de fins a 20 fotografies.  
          
TEMA: lliure, sempre que sigui un projecte conservació, considerant com a projecte de 
conservació, tot aquell que té com a missió principal preservar el futur de la natura, el medi 
ambient o, específicament, algunes de les seves parts: la flora i la fauna, les diferents 
espècies, els diferents ecosistemes o els valors paisatgístics, entre d'altres. 
      
El JURAT: Estarà format per un equip de professionals de reconegut prestigi del món de la 
fotografia de natura, el periodisme i la conservació; que no tindrà perquè coincidir íntegrament 
amb el jurat oficial de MontPhoto 2017. 
      
D'entre tots els projectes presentats, es seleccionarà un únic projecte guanyador. 
      
CRITERIS DE VALORACIÓ: Es valorarà la qualitat gràfica del projecte i la base documental 
del mateix.  
      
PREU DE LA INSCRIPCIÓ: La beca s’integra en els premis MontPhoto 2017, i no te un 
cost adicional a la participació en el concurs. Els drets d’inscripció a MontPhoto 2017 són 20€, i 
la forma de pagament és en línia, mitjançant paypal o targeta de crèdit.  
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CALENDARI 
       

• El tancament de la convocatòria: 30 d’abril de 2017.  
• La comunicació (confidencial) al guanyador es farà el 30 de juny 2017. 
• Temporalitat de la beca: El projecte ha d’acabar-se i presentar-se abans del 30 de juny 

de 2018. 
• Resolució del Jurat: El guanyador de la beca es farà públic el proper 7 d’octubre 2017, 

en el decurs de la gala de lliurament dels premis MontPhoto, a Lloret de Mar. 
• El projecte acabat, es presentarà en primícia en la 22ª edició del Festival MontPhoto, 

l’octubre de 2018 a Lloret de Mar, en una conferència i en format expositiu. 
       

 
INSCRIPCIÓ I FORMAT 
 
Per  participar en la beca MontPhoto-WWF, és precís: 

       
1. Registre a la web de www.montphoto.com     
2. Inscripció al concurs MontPhoto 2017, previ pagament dels drets d’inscripció. 
3. Enviament del formulari d'inscripció en línia emplenat (disponible al web 

www.montphoto.com) L'organització pot demanar més documentació si ho considera 
oportú, en qualsevol fase del veredicte.  

4. L'enviament d'entre 6-10 fotografies del projecte. Les imatges han d'estar en format 
JPEG i espai de color sRGB amb el perfil incrustat. La mida ha de ser de 1.920 píxels 
en el seu costat més gran, i s'ha de disposar l'arxiu RAW de les mateixes.  En el cas de 
no haver iniciat el projecte, i no disposar d’imatges, es sol·licitarà exemples de 
projectes fotogràfics de conservació ja realitzats per l’autor. 
            

    
REQUISITS 
 
El projecte en el seu conjunt ha de ser nou, és a dir, que no s'ha presentat o publicat en cap 
suport amb anterioritat, no ha estat publicat en els mitjans de comunicació, i no ha rebut cap 
guardó. Les imatges que el formen, algunes d'elles, de manera individual, si poden haver estat 
premiades i / o publicades. 

 
No s'admetran treballs finalitzats. Seran admesos aquells que estiguin en procés de creació 
independentment de la seva data de començament. Així mateix seran admesos aquells treballs 
que hagin estat publicats en webs pròpies servint d'acte promoció als autors però que no hagin 
estat publicats en altres mitjans aliens al de l'autor. 

 
Només s'acceptaran treballs sobre elements relacionats amb la natura i especialment 
destinats a la conservació, per la qual cosa quedaran exclosos aquells que no tinguin 
aquesta temàtica com a element principal. 
        
Els REQUISITS TÈCNICS de les imatges presentades a la beca, han de seguir els criteris 
descrits en les bases del concurs internacional de fotografia de natura MontPhoto 2017. 
 
Recordem que és imprescindible disposar de l'arxiu RAW de totes les imatges presentades, 
així com les imatges que formaran part de l'exposició del projecte. Aquestes últimes, és 
imprescindible que almenys siguin d'una mida mínima de 8MP per a la seva impressió.  
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PROJECTE PREMIAT 
           
El jurat atorgarà d'entre els projectes presentats, un premi únic. 
      
El projecte premiat es comunicarà de manera confidencial a l'interessat, el proper 30 juny 
2017. 
      
El reportatge premiat serà anunciat públicament en la 21a edició del MontPhoto FEST i es 
presentarà en primícia a l'edició 22a de MontPhoto FEST 2018, a Lloret de Mar, mitjançant una 
conferència realitzada pel seu autor, i una exposició organitzada i finançada per 
l'organització, i el projecte serà inclòs en la publicació Inspirats per la Natura. 
      
La beca consta de dues dotacions econòmiques de 3.000 euros. La primera es farà 
efectiva l'1 d'octubre de 2017, en el lliurament de Premis MontPhoto, i la segona el 30 juny 
2018. 
      
Assignada la beca, el premiat es compromet al lliurament dels materials en els terminis i 
termes establerts en aquestes bases. L'incompliment dels mateixos significarà la suspensió 
de la beca.  
 
 
DIRECCIÓ DE LA BECA 
      
Mónica Busquets. Pots enviar les teves preguntes a la següent adreça de correu electrònic: 
monica@montphoto.com 
 

ASPECTES LEGALS 
      
Els participants declaren ser autors de cada obra presentada al concurs i posseir tots els drets 
sobre la mateixa. 
      
Les fotografies on aparegui una persona reconeixible o identificable, hauran de tenir el 
consentiment exprés de la mateixa i s'adjuntarà el permís de cessió dels drets d'imatge. 
MontPhoto no es farà responsable de possibles demandes als autors, el que pot ser motiu de 
desqualificació d'aquesta fotografia. 
      
Les imatges del projecte guanyador, així com les imatges que integren l'exposició del projecte 
guanyador, podran reproduir-se en llibres, catàlegs, cartells o qualsevol suport, tant físic com 
digital, així com distribuir-se a redaccions de diaris i revistes per a la promoció i difusió de 
MontPhoto i de la beca MontPhoto-WWF, citant sempre el nom de l'autor, que cedeix 
desinteressadament els drets de reproducció a l'organització del concurs per a aquesta 
finalitat. 
      
Aquesta cessió és de caràcter no exclusiu, però es fa extensiva a qualsevol reedició. 
 
Totes les dades personals dels participants seran tractades amb la màxima confidencialitat per 
part de l'organització, segons el que estableix la llei orgànica espanyola 15/1999 de protecció 
de dades (LOPD) 
      
La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. 
L'organització es reserva el dret de resoldre com cregui més convenient qualsevol 
situació no prevista en aquestes bases.  
   
 


