
III CONCURS DE FOTOGRAFIA NOCTURNA 

Muntanyes de Prades i Serra de Montsant 

 

La protecció dels cels foscos és un dels objectius principals del Parc Astronòmic de les 

Muntanyes de Prades. Amb la festa d’astronomia “Prades Apaga els Llums i Encén els Estels” 

volem donar a conèixer la importància que té la protecció del cel fosc, tant per la salut 

humana, com per la preservació dels hàbitats de multitud d’éssers vius. Des del 2021 les 

Muntanyes de Prades i la Serra de Montsant són la zona protegida de cel fosc al voltant d’un 

parc natural (PN Serra de Montsant) més gran d’Europa. Són 32 municipis, de 4 comarques 

(Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà i Alt Camp), que s’han unit per protegir la foscor del seu 

cel. Part d’aquest territori és també certificat a nivell internacional amb el segell de Destinació 

Turística Starlight. 

 

El Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades ha vist reconegut el seu treball amb el Premio 

Starlight 2021 en Astroturismo y desarrollo empresarial vinculado a la protección del cielo 

nocturno. 

 

Aprofitant aquesta segona edició de la festa de l’astronomia a casa nostra, us volem convidar a 

registrar en imatges aquesta vetllada. Aquest concurs de fotografia nocturna està obert a 

tothom, independentment del nivell i equip. Les imatges es poden registrar amb càmeres 

dedicades o fins i tot amb l’ús de dispositius mòbils. 

 

Desitgem que aquesta iniciativa ajudi a prendre consciència del valor que suposa la 

preservació i millora les condicions de foscor naturals d’aquesta gran àrea que és les 

Muntanyes de Prades i la Serra de Montsant. 

 

Volem agrair a l’Ajuntament de Prades pel seu compromís amb la protecció del cel fosc. També 

a totes les veïnes i veïns de Prades, en aquest canvi cap a la llum ambre (ataronjada), que 

millora la seva salut i la de l’entorn natural. Tanmateix reconèixer i agrair la feina en xarxa que 

hem fet amb el Parc Natural de la Serra de Montsant, la Diputació de Tarragona, la Generalitat 

de Catalunya, els consells comarcals i els 32 municipis implicats en aquesta zona protegida de 

cel fosc.  
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ORGANITZA: 

  
 

BASES DEL CONCURS: 

- Les imatges han de contenir elements de paisatge nocturn que identifiquin que 

identifiquin qualsevol indret de l’àrea geogràfica de les Muntanyes de Prades i la Serra 

del Montsant 

- Les imatges han de ser treballs originals realitzats entre els mesos d’agost 2019 i agost 

2022 

- Les imatges han de ser originals de l’autor que les presenti  

- Els participants podran enviar un màxim de 3 imatges 

- La data límit de presentació de les imatges és el 30 de juny del 2022. Aquestes 

s’hauran d’enviar en format .jpg (màxim 30Mb) a info@parcastronomicprades.cat amb 

l’assumpte “CONCURS FOTO NOCTURNA”. La imatge no pot contenir CAP MARCA 

D’AIGUA NI SIGNATURA que la identifiqui amb l’autor per tal de garantir-ne l’anonimat 

durant el procés de votació per part del Jurat 

- Els autors cedeixen els drets de les imatges enviades perquè aquestes puguin ser 

difoses a les pàgines web Del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades 

(https://www.parcastronomicprades.cat/ ) i de l’Ajuntament de Prades ( 

www.prades.cat ) i les xarxes socials d’ambdues institucions que podran compartir-les 

amb tercers per donar a conèixer el concurs i la protecció del cel fosc al territori. 

- En cas de ser seleccionada la imatge com a guanyadora es podrà demanar al 

guanyador/a els arxius originals de la imatge per a comprovar-ne l’autoria. 

o Entre les fotografies presentades al concurs, el Jurat podrà fer una selecció de 

fotografies per a realitzar una exposició itinerant, on s’indicarà el títol de la 

fotografia i el nom de l’autor.  
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JURAT: 

El Jurat estarà composat per diferents membres especialistes en fotografia, astrofotografia, 

persones vinculades amb el territori i un membre de l'Ajuntament de Prades: 

⋅ Joan Anton Català @estelsiplanetes – Màster en Astrofísica, divulgador científic i 

astrofotògraf. Té observatori propi a Falset 

⋅ Eli Escribà – Fotògrafa professional 

⋅ Aleix Roig @astrocatinfo – Guia astronòmic Starlight, divulgador científic i 

astrofotògraf. Té el seu observatori a Prades  www.astrocat.info 

⋅ Un/a representant de l’Ajuntament de Prades 

 

ENTREGA DE PREMIS 

⋅ Es farà dissabte 3 de setembre del 2022 a Prades. Els premiats hauran de recollir 

personalment el premi. 

⋅ Es lliurarà un primer premi i un accèssit al segon finalista. 
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