
   GRUP FOTOGRÀFIC “EL GRA” 
 
Benvolgudes amigues i benvolguts amics. 
 
Abans que res, desitgem que tothom es trobi bé de salut i que aquest confinament no sigui molt dur. 
Per tal d’intentar que aquesta situació anòmala sigui menys dura, des de la Junta s’ha pensat a organitzar 
un concurs/mostra de fotografia on puguin participar tots els socis del “Gra” i també fer-ho extensiu a tota 
la ciutadania  de Rubí… i perquè no, d’arreu del país… 
És una ocasió immillorable perquè tothom, fins i tot els que normalment no participeu en concursos, 
envieu les vostres fotografies i conegueu l’opinió d’altres companys i amics fotògrafs. 
 

Les bases són molt senzilles: 

CONCURS  – CONFINAMENT 2020 

TEMA – lliure, foto interior, exterior, bodegó, retrat, documental, etc… però relacionada amb el 
confinament pel CORONAVIRUS 
FOTOS – 1 foto de mòbil o càmera, que pot estar ajustada o retocada amb tècniques posteriors. 
FORMAT – en JPG, Color o Blanc i Negre, sense logo, ni copyright ni marca d’aigua. 
El nom de la imatge tindrà aquest format:  COGNOM1-COGNOM2-NOM.JPG 
mida en píxels que no superi per cap costat els 1024x1024 píxels. Si no sabeu com ajustar-ho, no patiu, els 
tècnics d`”El Gra” ja ho farem per tu (és per no carregar de megues les xarxes d’internet). En qualsevol cas 
no pot superar els 5 mb. 

TRAMESA – envieu la foto al correu seguent: aulaelgra@gmail.com 

VISUALITZACIÓ - www.facebook.com/ElGraRubi 
VOTACIÓ – tothom qui vulgui podrà votar pel Facebook, clicant M’AGRADA fins a 
  5 fotos de les presentades (si algú en vota més de 5, s’anul·laran els seus vots) 
CALENDARI –  
   Data limit de recepció: les 23.59 del dilluns 13/04 
   Dates votacions: del 15/04 a les 0.00 al 19/04 a les 23.59 
GUANYADORS – les 10 fotos més votades, que es publicaran al web d`”El Gra”, amb els noms dels seus 

autors: www.grupfotograficelgra.cat 

 
NOTES: 
Es tracta de participar solidàriament contra la pandèmia del CORONAVIRUS 
“El Gra” no en farà cap ús comercial de les fotos, només publicar-les a Internet, fent constar l’autoria, pels 
nostres canals de difusió: Web, Facebook, Instagram i Twitter. 
#CONFINAMENT2020  
#RUBIESQUEDAACASA 
 
Col·labora, no et quedis confinat al sofà…. 
 
Web: www.grupfotograficelgra.cat 
Facebook: www.facebook.com/ElGraRubi 
Instagram: @grupfotograficelgra 
Twitter: @elgrafoto 
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