
 

 

 

Bases Legals del Concurs d’Instagram 

“INTERPRETALLIBRES” 

#interpretallibres #Litenatura2022 

 

1. Bases del concurs Instagram Interpretallibres  

 
L’Associació de Turisme de la Vall de Lord i la Biblioteca de Sant Llorenç de Morunys 

organitzen el concurs de Interpretallibres amb l’etiqueta d’instagram:  

#interpretallibres i #litenatura2022  

 

Aquest concurs està obert a tothom i només es requereix que es tingui l’aplicació 

d’Instagram. 

 
 

2. Descripció i participació al concurs 
 
Interpretallibres es basa en la 
representació de la portada del llibre a 
través de combinar i jugar amb 
objectes, persones, l’espai/lloc i el fons 
on es fa la fotografia.  
 
La fotografia ha d’incloure la portada del 
llibre així altres elements (objectes, 
paisatge, persones) que interpretin i 
recreïn la portada i el títol del llibre.  
 
 
 
 
Com participar?  
 
 
Per participar al concurs s’han de complir les següents condicions: 
 

- Tenir un compte d’Instagram. 
 

- La fotografia ha de ser original. Si es detecta que la fotografia no és pròpia, 
automàticament quedarà descartada pel concurs. 

 

- La fotografia ha de seguir la filosofia de l’iniciativa. 



 
- Els participants hauran de penjar la seva fotografia amb el hashtag 

#interpretallibres i #litenatura2022 i etiquetar  i/o mencionar els comptes de 
Turisme Vall de Lord (@turismevalldelord) i de la Biblioteca de Sant Llorenç 
(@biblioteca_piteus) per tal que es pugui visualitzar i rebre correctament la 
fotografia. 
 

- És important que els participants tinguin el compte d’instagram obert o que 
els dos comptes se segueixin mútuament per poder veure la fotografia 
penjada. En cas que el compte sigui privat i no se segueixin mútuament els 
dos comptes, no es podrà visualitzar la fotografia. 
 
 

 

3. Lloc i terminis  

 

- El concurs es realitzarà només per la xarxa social Instagram i el termini 
per participar serà fins el dia 8 d’abril de 2022 (aquest inclòs).  
 

- Les fotografies presentades fora d’aquests terminis no seran valorades. 
 

- L’entrega de premis es realitzarà el diumenge 8 de maig de 2022 a les 
17:00h al Claustre del monestir de Sant Llorenç de Morunys. 
 

*L’aforament serà limitat i caldrà respectar totes les normes de seguretat que hi hagi 

vigents. 

 

4. Jurat i premis 

 

Jurat 

- El jurat estarà compost per 3 persones vinculades als municipis de la Vall de 
Lord.  

 

- El jurat escollirà 3 fotografies guanyadores d’entre totes les presentades.  
 

Premis 

- Hi haurà un primer, un segon i un tercer premi d’entre totes les fotografies 
presentades i un record per a tots els participants. 

 

- Els premiats els serà comunicat a través del compte d’instagram amb el qual 
s’han presentat i se’ls donarà les indicacions necessàries.   

 

- El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic ni per cap altre premi. 
 
 

- Si un concursant presenta més d’una fotografia, el jurat les valorarà totes però 
només podrà optar a un sol premi. 



Protecció de dades personals 

L’Associació de Turisme de la Vall de Lord no emmagatzemarà dades sobre els 

participants ja que per participar no cal facilitar dades personals.  

 

Normes de control i seguretat. 

L’Associació de Turisme de la Vall de Lord es reserva la facultat d’adoptar les 

mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de la qual sospiti que 

tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en frau de la present promoció o en 

incompliment de les seves normes o en perjudici d’altres participants, de la qual la 

primera i immediata conseqüència serà l’exclusió del participant i de la pèrdua de tot 

dret al premi que hipotèticament hauria obtingut. 

 

Altres normes del concurs 

- La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases en la 

seva totalitat. 

 

- L’Associació de Turisme de la Vall de Lord i la Biblioteca de Sant Llorenç de Morunys 

es reserven el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest concurs 

en qualsevol moment i/o finalitzar-lo de forma anticipada si fos necessari per causa 

justificada, sense que d’això en derivi cap responsabilitat. No obstant, aquests canvis es 

comunicaran degudament a través de les xarxes socials i  si es correspon, en altres 

mitjans. Els dos organismes faran tot el possible per a evitar que cap canvi perjudiqui 

uns participants respecte altres.  

 

- No podran participar en aquest concurs:  

a) Membres de la junta i treballadors de l’Associació de Turisme de la Vall de Lord.  
 

b) Qualsevol persona que, a qualsevol títol, hagi participat en la preparació 
d’aquesta promoció. 

 

Organitzen: 

 

 

 

 

Col·laboren: 

 

Biblioteca 
Municipal de Sant 

Llorenç de 
Morunys 

Ajuntament  de 
Sant Llorenç de 

Morunys 


