
 BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE 
FOTOPOEMES PER INSTAGRAM  #xbcfotopoemes. 

1.    Àmbit. 

La Xarxa de Biblioteques de Cornellà de Llobregat organitza un  concurs de 

fotopoemes amb la finalitat de  fomentar  la lectura de poesia i la creació artística, 

juntament amb l’ús de les xarxes socials de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 

2.    Objecte i publicació. 

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del concurs #xbcfotopoemes, on es 

pretén fomentar la lectura de poesia entre els usuaris i usuàries a través de la 

creació d’una imatge fotogràfica relacionada amb un vers, una estrofa o un 

poema. 

Les persones participaran presentant un fotopoema al canal d’Instagram de la 

Xarxa de Biblioteques de Cornellà creat per a aquest concurs:  

https://www.instagram.com/xbcfotopoemes/  

Les fotografies rebudes en el marc del concurs seran publicades a la pàgina 

d’Instagram de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà: @xbcfotopoemes 

3.     Participants. 

Podrà participar en el concurs qualsevol persona a partir dels 18 anys. 

Els participants han de ser els autors materials del fotopoema digital concursant, 

que ha de ser original per poder-ne comprovar l'autoria. 

4.     Règim d'atorgament. 

El règim d'atorgament dels premis serà per veredicte d’un jurat . El jurat es donarà 

a conèixer en l’acte de publicació del veredicte i estarà format per persones de 

reconeguda solvència en el camp de la cultura. 

El veredicte serà publicat al compte d’Instagram de la Xarxa de Biblioteques de 

Cornellà en un termini màxim de 5 dies naturals des de la data de finalització del 

concurs. 

5.     Temàtica. 

Temàtica lliure. No obstant, les fotografies han de mostrar amb claredat el 

poema o vers relacionat amb la imatge fotogràfica. 

 

 

https://www.instagram.com/xbcfotopoemes/


6.    Requisits de participació. 

Per participar cal publicar una fotografia relacionada amb un poema, una estrofa o 

un vers d’un poeta o d’una poetessa al canal d’Instagram de la Xarxa de 

Biblioteques de Cornellà de Llobregat, mencionar #xbcfotopoemes, afegir #+25 

si escau per categoria, i  també #InstaPoesia a l’apartat del text i etiquetar la 

@xbcfotopoemes  a la imatge. 

Així mateix, s'hauran d'etiquetar al perfil propi d’Instagram de cada usuari/ària i 

penjar amb el hashtag #xbcfotopoemes. 

Cada participant podrà presentar un màxim de dos fotopoemes. 

La participació en el concurs implica l'acceptació de les condicions d’Instagram: 

instagram.com/legal/terms  

7.    Termini de presentació. 

El termini per presentar els fotopoemes serà del 23 d’abril  al 20 de juny del 2019. 

8.    Comissió tècnica. 

Es constituirà una Comissió formada per  tres tècnics de la Xarxa de Biblioteques 

de Cornellà. 

Aquesta comissió tècnica validarà el recompte de participants i facilitarà els 

fotopoemes al jurat, el qual farà la proposta de veredicte, que serà inapel·lable. 

L'organització i la comissió tècnica es reserven la facultat de resoldre qualsevol 

incidència o eventualitat no prevista en aquestes bases. 

9.    Guanyador/a del premi. 

Hi haurà dos guanyadors del premi. 

1ª Categoria: 18-24 anys. 

2ª Categoria: +25 anys. 

El resultat del veredicte es farà públic en el termini de 5 dies naturals des de la 

data de finalització del concurs, a través de la pàgines d’Instagram, de Facebook i 

de Twitter de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà. 

10.   Premis. 

Premi 1ª categoria: un lot de llibres d’Instapoetes i fotografia. 

Premi 2ª categoria: un lot de llibres d’Instapoetes i fotografia. 

http://instagram.com/legal/terms


 

11.   Procediment d'acceptació dels premis. 

La Xarxa de Biblioteques de Cornellà  es posarà en contacte amb el guanyador o 

guanyadora a través d’un missatge privat per Instagram , qui  a través del correu 

electrònic bibliotequesxbc@gmail.com, haurà de confirmar la seva voluntat 

d'acceptar el premi en el termini màxim de 5 dies naturals i facilitar el seu nom i 

cognoms, el DNI i un telèfon de contacte. 

En cas que el guanyador/a no respongui en el termini indicat per acceptar el 

premi, si no compleix totes o algunes de les normes d'aquest premi, o no vol o no 

pot gaudir del premi, quedarà descartat i se seleccionarà un nou guanyador. 

12.   Sobre els drets d'imatge i els continguts. 

Els participants es fan responsables dels drets d'imatge de les persones que surtin 

a les seves fotografies, així com de les possibles responsabilitats que se'n 

reclamessin. 

D'acord amb l'anterior, en cas que apareguin persones a les obres presentades, 

hauran de comptar amb el seu consentiment. Si a la imatge hi apareixen menors, 

s'haurà d'haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. 

Res del contingut que es publiqui pot suposar una difamació o calúmnia per a cap 

persona, empresa o associació. Es prohibeix l'ús per part dels participants de 

continguts que puguin atemptar contra l'honor, la intimitat i la pròpia imatge de 

les persones. 

Tampoc no es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris. 

L'Organització es reserva el dret d'excloure qualsevol contingut que no segueixi 

aquests requisits. Igualment, no es fa responsable del seu incompliment per part 

dels usuaris, ni de les conseqüències d'aquest incompliment. 

13.   Protecció de dades de caràcter personal. 

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 

d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals, els participants autoritzen que les seves dades 

personals siguin incorporades al fitxers informàtics de la Xarxa de Biblioteques de 

Cornellà. Les dades s'utilitzaran per gestionar aquest concurs i per contactar amb 

els guanyadors. 

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i 

autenticitat de la seva informació personal. 



El titular de les dades pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició sol·licitant-ho per escrit al correu electrònic de la XBC, amb còpia del 

seu DNI o document d'identificació. 

14.   Acceptació de les bases. 

La simple participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases en 

la seva totalitat i el dictamen del jurat. 

 

 

 

 


