
 

 

 
 
 
 
 

 
 
BASES DE LA GIMCANA FOTOGRÀFICA – NOVEMBRE 2016 
 
L’Ajuntament de Palau - solità i Plegamans, en el marc del Pla Local de Joventut, impulsa 

les polítiques culturals i educatives entre els i les joves. Dins d’aquest programa la 

Regidoria de Joventut ha creat la Gimcana fotogràfica amb l’objectiu de donar a conèixer 

el patrimoni cultural i natural de Palau-solità i Plegamans.  

 
 
Què és la gimcana fotogràfica? 

Volem que sigui un passeig pel municipi per conèixer el patrimoni cultural i natural que ens 

passa desapercebut en la nostra rutina quotidiana a través de la fotografia. 

Com a objectius, volem donar a conèixer el patrimoni de Palau-solità i Plegamans a més de 

potenciar la fotografia i la creativitat. La gimcana es farà el dia 12 de novembre de 10:00h 

a 14:00h. 

 

Com funciona la gimcana fotogràfica? 

1. Poden participar la ruta tots els joves de 12 a 30 anys. Es pot participar de manera 

individual o en grup (màxim 3 persones) . En el moment de la sortida anotarem el nom de 

cadascú i l’hora en què sortiu. Si aneu en grup, apuntarem el nom del grup i de tots els 

participants. Quan arribeu també anotarem l’hora d’arribada. 

 

2. Per poder participar en els diferents premis, haureu de fer arribar les vostres imatges 

finals (prèviament seleccionades i sense cap mena de retoc) a través del correu electrònic 

joventut@palauplegamans.cat amb l’assumpte “Gimcana Fotogràfica 2016”. Només es 

pot enviar una fotografia per prova. Les fotografies s’han d’enviar en baixa resolució. 

 

3. Us lliurarem un mapa amb la localització de les proves que haureu de passar i unes 

pistes per tal de que poseu a prova la vostre imaginació, creativitat i tècnica a través 

d’una fotografia. Hi haurà 8 proves obligatòries i 2 proves opcionals que us donaran més 

punts si les feu i les feu bé. 
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4. NO es tracta d’arribar el primer, es tracta de realitzar el recorregut i les fotografies en 

el temps més aproximat possible a l’estimat per l’organització per realitzar aquest 

recorregut (calculat a partir d’un pas tranquil, més el temps necessari per realitzar les 

fotografies). 

 

5. Es pot participar utilitzant qualsevol tipus de càmera, amb els seus avantatges i 

inconvenients 

 

6. Es farà una selecció de les fotografies presentades i s’exposaran durant l’hivern a l’Espai 

Jove l’Escorxador. Per l’exposició es demanaran les fotografies seleccionades en alta 

resolució per què la impressió sigui de qualitat. 

 

7. Les obres presentades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans amb dret a ser publicades i reproduïdes. Fent-ne sempre reconeixement de 

l’autoria de la fotografia, llevat que s’expressi la voluntat que es faci sota pseudònim o de 

manera anònima. 

 

8. El jurat estarà format per una persona relacionada amb la fotografia i el disseny, un 

jove, i membres de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

 

9. Premis: 

Per optar als premis com a mínim heu d’haver realitzat les 8 proves obligatòries, en cas 

d’empat es valorarà si han realitzat les proves opcionals. En el cas que guanyi un grup els 

premis s’hauran de repartir. El jurat farà públic el veredicte la setmana del 21 de 

novembre. 

 

Primer premi: 

- Lot de llibres de fotografia 

- Una samarreta de l’Espai Jove l’Escorxador (en el cas que sigui un grup serà 

una samarreta per cada un dels membres del grup) 

 

Segon premi: 

- Una entrada doble per persona a un espectacle a escollir de la programació 

estable de teatre, música i dansa de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

- Una samarreta de l’Espai Jove l’Escorxador (en el cas que sigui un grup serà 

una samarreta per cada un dels membres del grup) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tercer premi: 

- Lot de llibres (“Història del nostre temps”, “Espais i racons” i “Temps era temps”) 

- Una samarreta de l’Espai Jove l’Escorxador (en el cas que sigui un grup serà 

una samarreta per cada un dels membres del grup) 

 

 

10. La inscripció a la gimcana fotogràfica és gratuïta i s’han de fer a l’Espai Jove 

l’Escorxador a partir del 14 d’octubre de 16:00 a 20:00h. Els menors d’edat caldrà que 

omplin l’autorització dels pares o tutors legals. 

 


