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Comissió  
de Festes 
Font-rubí 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL JURAT DEL CONCURS 

DE FOTOGRAFIA PER INSTAGRAM 

Sant Isidre 2020 

 
Dia: Dimarts 2 de juny de 2020 

Lloc: plataforma Zoom – reunió virtual a causa de la situació provocada per la Covid-19 

Hora: 16:30 h. 

Jurat /assistents:  

• Xavier Lluch – Alcalde de Font-rubí 

• Maria Rosa Ferré – fotògrafa 

• Daniel Sabaté – membre del projecte Font-rubí Experience i de la Comissió de Festes 

de Font-rubí 

• Laura Pascual – tècnica de cultura de l’Ajuntament de Font-rubí 

 

ORDRE DE LA REUNIÓ 

1. Participació i modificació de les bases 

2. Selecció de les fotografies finalistes 

3. Procés de votació de les fotografies 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 

 

1.- Participació i modificació de les bases 

Han participat en el concurs un total de 99 fotografies. El jurat valora molt positivament la 

participació. 

Les bases del concurs indiquen que en tot cas “prevaldrà el criteri de l’organització, reservant-

se el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí establerts”. El jurat 

ha decidit modificar el següent punt de les bases: “en cas de participar amb diverses 

fotografies, cada fotografia s’ha de publicar per separat. En el cas que en un mateix post hi 

hagi diverses fotografies, només es valorarà la primera”. El jurat ha decidit incloure en el 

concurs les fotografies publicades conjuntament en un mateix post, atès que hi havia 

fotografies de gran interès publicades d’aquesta manera i s’ha prioritzat la qualitat de les 

imatges per sobre de la normativa. 
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2.- Selecció de les fotografies finalistes 

De les 99 fotografies presentades, el jurat ha escollit les 7 fotografies següents: 

 

1.- Bona perspectiva. Temàtica totalment agrícola. Foto feta “en picat” per ampliar l’escena de 

la verema. Feta al Celler Albet i Noya de Subirats. 

 

 

2.- Tot i que la fotografia no està gaire centrada ni recta, té un missatge clar: el pagès llaurant 

al mig de la biodiversitat. Municipi de Font-rubí i senyor font-rubinenc. 
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3.-  Fotografia feta en un dron. Estèticament està bé, punts de fuga molt bons. És millorable el 

tema de la llum, ja que és massa clara i no té contrastos. 
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4.- Fotografia ben feta i amb una bona composició. Sembla capturada des de dalt del tractor. 

Les vinyes joves i el ruixat (suposem que aquest és per ensulfatar-les) li donen un aire artístic. 

Sembla que l’hora també sigui molt d’hora perquè la llum és molt suau. 

 

 

5.- La fotografia dona valor a les dones que han dedicat la seva vida a la pagesia i que, malgrat 

l’edat, es mantenen actives anant a l’hort. L’inconvenient és que sembla més que faci feines de 

jardineria que de pagesia, però al fons es veu un hort i els dipòsits. Hem decidit incloure-la pel 

missatge que transmet. 

 

 

6.- Posa de manifest que la pagesia no té fronteres. Imatge de valor pel que fa a la diversitat 

cultural, sembla un país del sud-est asiàtic. Plantant a mà camps d’arròs. 
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7.- Fotografia de valor històric. Ubicada la municipi de Font-rubí, explica tota una tradició de la 

pagesia font-rubinenca. Està correctament escanejada. La Laura s’absté de votar. 

 

3.- Procés de votació de les fotografies 

Abans del divendres 05/06/20 es farà un post informant de què el concurs de fotografia va 

finalitzar el 31/05/20, que el jurat s’ha reunit el 2/06/20 i que ben aviat publicarem les 

fotografies finalistes. 

El divendres 5/06/20 es farà un post explicant el procés de votació i a continuació es 

publicaran les fotografies finalistes, utilitzant l’aplicació Repost for Instagram. No es farà públic 

el nom de l’autor/a de la fotografia, per evitar que el coneixement dels autors/es influenciï en 

la votació. Totes les fotografies s’acompanyaran del mateix comentari, dient que són finalistes 

del concurs de fotografia per Instagram de Sant Isidre 2020 i que per votar la fotografia cal 

donar-li like. S’utilitzaran els dos hashtags del concurs: #santisidre2020 #fontrubiexperience. 

No s’utilitzaran més etiquetes per no donar lloc a confusions ni a votacions de persones que no 

són coneixedores del concurs. 

L’acta d’aquesta reunió es farà pública al web de l’Ajuntament de Font-rubí: www.font-

rubi.cat. 

Tothom qui vulgui podrà votar les fotografies fins el 16/06/20. En total es donen 12 dies 

sencers per votar. 

El dia 17/06/20 es publicaran les tres fotografies finalistes. Tal com assenyalen les bases del 

concurs, per saber els guanyadors/es es comptarà la quantitat de likes que cada fotografia ha 

aconseguit en la publicació del perfil d’Instagram de l’Ajuntament de Font-rubí. 

 


