
Bases del concurs #SaborsLiteraris de fotografia a la xarxa Instagram 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, en el marc de la campanya Sabors literaris promoguda 
per la Biblioteca l’Escorxador amb motiu del seu quinzè aniversari, amb l’objectiu 
d’impulsar la gastronomia de la vila i contribuir a la dinamització econòmica del sector 
de la restauració celonina, i mitjançant les bases que a continuació es publiquen, 
convoca el concurs de fotografia #SaborsLiteraris a la xarxa de dispositius mòbils 
Instagram. 
 

1- Objecte i tema:  
 El concurs fotogràfic #SaborsLiteraris consisteix en la publicació de 

fotografies de restaurants de Sant Celoni amb l’etiqueta 
#SaborsLiteraris a la xarxa Instagram. 

 Les imatges han d’estar relacionades amb la campanya Sabors 
Literaris engegada per l’Ajuntament i el col·lectiu Sant Celoni Cuina 
amb la promoció de menús basats en plats que apareixen a novel·les 
d’avui i de sempre. 

 
2- Característiques de les fotografies: 

 A les fotografies hi ha d’aparèixer algun dels plats del menú Sabors 
Literaris o dels restaurants participants. 

 Han de ser obra de la persona que les pengi a la xarxa, ser originals i 
estar fetes amb un dispositiu mòbil a la màxima resolució que permeti 
l’aparell. 

 L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de 
reproducció ni cap altre dret a tercers. 

 No entraran a concurs fotografies amb continguts obscens, violents, 
sexualment explícits, ofensius, incendiaris o difamatoris. 

 
El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els 
missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la 
imatge de Sant Celoni i/o siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
 

3- Com participar:  
 Tenir compte actiu a Instagram amb un perfil públic i respectar i 

acceptar les condicions d’aquesta xarxa (més informació a 
http://instagram.com/legal/terms/). L’Ajuntament de Sant Celoni no es fa 
responsable de les condicions que impliquen ser usuari d’Instagram. 

 Fer fotografies originals a través del dispositiu mòbil i editar-les amb 
l’aplicació Instagram. Aquestes han de reflexar el tema especificat a 
aquestes bases. 

 Publicar la foto a la xarxa Instagram mitjançant el vostre usuari, 
etiquetar-les amb el hastags: #SaborsLiteraris. 

 Cada usuari pot publicar tantes fotografies com vulgui. 
 Els participants menors d’edat que participin al concurs han de tenir el 

consentiment dels seus pares o tutors legals. 
 

4- Dates: Les fotografies hauran d’estar publicades entre el dia 6 de juny a les 
00:00h i el 29 de juny a les 23:59h. 

 



5- Ús de les imatges: Totes les imatges que participin al concurs podran ser 
utilitzades per l’Ajuntament de Sant Celoni per a futures campanyes o altres 
iniciatives relacionades amb la promoció de la gastronomia del Baix Montseny. 
 

6- Valoració i guanyadors: 
 

 La valoració de les fotografies guanyadores del concurs es farà a partir 
dels vots dels propis usuaris de la xarxa Instagram. Les fotografies que 
tinguin més “m’agrada” o “likes” per part dels usuaris de la xarxa al 
moment del recompte seran les guanyadores dels concurs. 

 El recompte de vots es farà el dia 30 de juny a les 12 del migdia. 
 El comitè organitzador, format per membres de l’àmbit de Promoció 

Econòmica, la Biblioteca l’Escorxador i el col·lectiu Sant Celoni Cuina, 
serà l’encarregat de supervisar i comprovar el compliment de tots els 
requisits establerts a aquestes bases per part de les fotos més votades. 
El comitè es reserva el dret d’eliminar del concurs les fotografies que no 
compleixin les esmentades bases. 

 
7- Premis: s’atorgaran 1 premi a la fotografia més votada pels usuaris. Aquest 

premi consistirà en un e-book.  
 

8- Comunicació als guanyadors i entrega de premis: 
 

 L’Ajuntament es posarà en contacte amb els guanyadors a través del 
perfil d’Instagram @saxsala, deixant un comentari a les fotografies 
guanyadores, i / o per les vies al seu abast que consideri oportunes. La 
foto guanyadora també es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament.  

 L’usuari que rebi el comentari serà responsable de posar-se en contacte 
amb l’Ajuntament per facilitar les seves dades de contacte abans del dia  
7 de juliol de 2014. (Enviant un correu electrònic a 
promoeco@santceloni.cat). 

 L’entrega de premis es farà el 15 de juliol de 2014, a les 7 de la tarda, a 
la Biblioteca l’Escorxador. 

 
9- Acceptació de les bases: la participació en el concurs suposa l’acceptació 

íntegra de totes les bases. L’organització es reserva el dret de fer els canvis 
que consideri oportuns davant de qualsevol qüestió no prevista. 


