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FOTOS PER AL CALENDARI DEL DELTA DEL 
LLOBREGAT 2018 

 
TEMA: Ens interessen imatges digitals de fruits i llavors de les plantes del 
delta del Llobregat, preferiblement amb enquadrament horitzontal. En 
concret, d'espècies vegetals silvestres i conreades presents en l’àmbit 
geogràfic del Delta (del pont de Sant Boi-Cornellà fins la desembocadura i 
des de Castelldefels fins la Zona Franca). 
 
INTERESSEN: especialment les espècies que no han aparegut mai en un 
calendari del Delta. Cal que tingueu present que un criteri d'exclusió és 
intentar no repetir espècies que ja han aparegut en els calendaris del Delta 
des de l'any 1992 (els trobareu tots en  format pdf en l'adreça 
https://issuu.com/ajuntamentdelprat/stacks/81c8bf3f39994cc7804edaef15a
66931) 
 
INFORMACIÓ NECESSÀRIA: Es prega als autors que aportin fotografies 
que aportin també el nom de l’espècie fotografiada si és possible, ni que 
tinguin dubtes sobre l’exactitud de la seva classificació. De totes maneres, 
és imprescindible aportar tota la informació possible sobre la localització 
exacta i la data de cada fotografia. 
 
DRETS DE CÒPIA: Els drets de reproducció de les imatges han estat 
fixats en 95 euros (IVA a part) per cada imatge. Aquest preu inclou el 
dret de reproducció per al calendari del delta del Llobregat 2018 (en paper i 
en versió digital en format pdf), per a qualsevol publicació municipal 
posterior  de recopilació dels calendaris del Delta i la inclusió de les imatges 
triades en la galeria fotogràfica de les pàgines web del Consorci del Delta 
del Llobregat (www.deltallobregat.cat) i del web municipal i les xarxes 
socials de l'Ajuntament del Prat (www.elprat.cat), així com la seva 
utilització posterior en materials de difusió sobre el medi natural i la 
biodiversitat  del Delta del Llobregat produïts per aquestes dues entitats. 
Les imatges han de fer-se arribar al departament de Medi Ambient de 
l’Ajuntament del Prat (a l’adreça electrònica que figura al peu) abans del 
20 d'octubre de 2017. 
 
 

Departament de Medi Ambient/ Ajuntament del Prat de Llobregat 
Carrer Major 2-4  08820 El Prat de Llobregat 

Telèfon 93 379 00 50 
Correu electrònic: mediambient@elprat.cat 


