Ja tenim guanyadors del concurs de fotografia

Les quatre fotos premiades
Ja tenim guanyadors del concurs de fotografia "Els Sentits de l'Aigua" que el GOB Menorca, amb el suport del departament de Cultura, Patrimoni,
Educació i Joventut del Consell Insular ha organitzat durant el passat mes d'octubre.
El jurat, format per Pedro Arrojo, membre de la Fundación Nueva Cultura del Agua; Antoni Cladera, fotògraf de natura; Àngel Gomila, membre
dels Photobloggers de Menorca; i Carlos Coll, membre de la Junta Directiva del GOB, van premiar als següents participants:
Marc Florit Gornés, guanyador absolut de la categoria d'adults amb una fotografia d'un paisatge de ses salines de Fornells. Premiat amb un
vol amb avioneta i un lot de productes de custòdia del territori.
Xavier Marquès Triay, primer premi de la categoria júnior amb una fotografia d'un torrent d'Alaior. Premiat amb un vol amb avioneta.
Josep Bagur Gomila, segon premi de la categoria júnior amb una fotografia sobre consum i reptes d'una font banyant les mans de dues
generacions. Premiat amb una volta amb veler.
David Coll Pieres, tercer premi de la categoria júnior amb una fotografia de la temàtica S.O.S. mostrant la terra resseca esquerdada pel sol.
Premiat amb un lot de productes de custòdia del territori.
Des del GOB volem agrair la participació mostrada i convidar a tothom a seguir els propers actes de la campanya que conclouran amb la projecció
d'un audiovisual sobre l'aigua i que recollirà les millors fotografies presentades al concurs. Estigueu atents a les pròximes informacions.

Premis fotos
Són realment polides. Enhorabona!

Concurs
Les fotografies son molt precioses

Las ganadoras
Son muy bonitas las fotos que habéis escogido. Mi enhorabuena a los fotógrafos.
Saludos, Inés Solà.

les photos des gagnants
donc en français .... ces photos sont très belles mais aussi symboliques et pleines de sens. Bravo

And the winner isssss.........
Superb pictures, you get a nice feeling of beauty from them all. Congratulations!

concurs de fotografia
Les fotos premiades són meravelloses! La resta de les fotos quant les podrem veura?

Projecció fotografies
En aquests moments estem preparant una projecció amb totes les fotografies. Si tot va bé, abans de finals d'any el farem públic. Com sempre,
avisarem de l'activitat uns dies abans. Recomanam consultar l'aparat d'Activitats.

COM PODEM VEURE LES FOTOS?
M'agradaría saber on puc veure les fotos, que van concursar.

