
 

 

 

“Bases del concurs d’Instagram «El teu Pati» 

 
 
La primera edició del concurs «El teu Pati» de la Diputació de Girona, proposat i gestionat pel Servei 
de Cooperació Cultural de la Diputació, utilitza la xarxa social Instagram. Té com a objectiu destacar 
les imatges més significatives de l’essència del Pati Cultural, però des de la perspectiva de 
l’espectador, no del programador. 
 
El concurs es regeix per les bases que tot seguit s’enumeren. La participació en aquest concurs 
n’implica l’acceptació íntegra. 
 
Primera. El concurs consisteix a penjar una imatge del cap de setmana del Pati Cultural (del 6 al 8 
de maig) que respongui al tema: «El teu Pati».  
 
Segona. S’estableixen els premis següents: 
 

 Primer premi (lot de productes de Girona Excel·lent i paquet d’entrades) 
 

1. Arròs perlat d’Arròs Molí de Pals 
2. Anxoves Callol i Serrats 
3. Brou casolà de peix de la Badia de Palamós de Peixos Mielgo 
4. Oli d’oliva verge extra Serraferran d’Oli de Ventalló 
5. Sofregit de gamba de Palamós de Toni Izquierdo 
6. Llonganissa de pagès de Can Pelai 
7. Melmelada de tomata de Can Bech 
8. Anela Fruits - Anela Hop 
9. Mel del Jardí Botànic Marimurtra 
10. Vi negre Babalà 
11. Ratafia de l’Empordà 
12. Camamilla Alma 
13. Paquet d’entrades a una activitat cultural a escollir* 

 

 Segon premi (lot de productes de Girona Excel·lent i paquet d’entrades) 
 

1. Nuasets d’avellana torrada 
2. Fuet dolç de la Carnisseria Gironell 
3. Prunes en almívar de garnatxa de l’Empordà de Toni Izquierdo 
4. Tegust infusió de ratafia 
5. Mel de Dolça Abella 
6. Suc de poma Royal Gala de Mooma 
7. Torre de Capmany Garnatxa d’Empordà Gran Reserva de Pere Guardiola 
8. Paquet d’entrades a una activitat cultural a escollir* 
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 Tercer premi (lot de productes de Girona Excel·lent i paquet d’entrades)  
 

1. Arròs semillarg d’Arròs Molí de Pals 
2. Brou casolà de peix de la Badia de Palamós de Peixos Mielgo 
3. Sofregit de ceba de Quim Matas 
4. Oli d’oliva verge extra Mas Auró 
5. Olives farcides de filets d’anxova d’Anxoves Callol Serrats 
6. Infusió Emporarom - Posidó 
7. Paquet d’entrades a una activitat cultural a escollir* 

 

 Quart premi  
 

1. Paquet d’entrades a una activitat cultural a escollir* 
 

 Cinquè premi 
 

1. Paquet d’entrades a una activitat cultural a escollir* 
 
 
* Paquets d’entrades a escollir per ordre de persones premiades: 
 

 Paquet de 4 entrades per al concert d’El Pot Petit, el dia 28 de maig. Festivalot 2022 (Pistatxo 
Produccions). 

 Paquet de 2 entrades per al concert de Joan Manel Serrat, el dia 6 d’agost. Festival de la Porta 
Ferrada 2022 (Living Live AIE). 

 Paquet de 2 entrades per al concert de Ben Harper, el dia 27 de juliol. Festival Sons del Món 2022 
(Pascual Arts Music). 

 Paquet de 2 entrades per a un espectacle (per concretar) de Temporada Alta 2022 (Bitò 
Produccions). 

 Paquet de 4 entrades per al Gran Circ de Nadal 2022, el dia 25 de desembre. Circ de Nadal 
(Circus Arts Foundation i Palau de Congressos). 

 Paquet de 2 entrades per a un concert (per concretar) del Festival de Música de la Cerdanya 2022 
(Ajuntament de Puigcerdà). 

 Paquet de 2 entrades per al concert d’Ara Malikian The Ara Malikian World Tour, el dia 15 d’agost. 
Festival Portalblau 2022 (Ajuntament de l’Escala). 

 Paquet de 2 entrades per a un concert (per concretar) del Festival A(ph)ònica 2022 (Alter 
Sinergies). 

 Paquet de 2 entrades per al concert de Manuel Walser, baríton, i Akemi Murakami, piano, d’El 
cant del cigne, de Franz Schubert, el dia 18 d’agost. Festival Schubertíada de Vilabertran 2022 
(Associació Franz Schubert). 

 Paquet de 2 entrades per a l’Ítaca Sant Joan, amb Rigoberta Bandini, Cala Vento, Habla de Mí 
en Presente, Serial Killerz i un artista convidat, la nit del 25 de juny. Festival Ítaca 2022 (Link 
Produccions). 

 Paquet de 4 entrades per a l’espectacle de Jorge Blass, el dia 5 de juny. Festival Internacional de 
Màgia 2022 (FIMAG i Ajuntament de Torroella de Montgrí). 

 Paquet de 2 entrades per a un concert (per concretar) del Festival de Música de Torroella 2022 
(Joventuts Musicals de Torroella). 
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Tercera. Poden participar-hi les persones que siguin titulars d’un perfil propi a Instagram i que 
segueixin el perfil oficial de la Diputació de Girona (@diputaciogirona). 
 
En el cas de persones de menys de divuit anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el 
consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors legals. I en cas de resultar-ne guanyadores, el premi 
es lliurarà als pares o tutors legals. 
 
No hi podran participar les persones que treballen al Servei de Cooperació Cultural, a l’Oficina de 
Protocol, Premsa i Comunicació, a l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona i a INSPAI, Centre 
de la Imatge. 
 
Quarta. La persona concursant, que ha de seguir el perfil de la Diputació de Girona, ha de penjar una 
fotografia etiquetant el concurs «El teu Pati» (#elteupati), el Pati Cultural (#paticultural) i la Diputació 
de Girona (#diputaciogirona). Cada concursant pot publicar tantes fotografies com vulgui a través del 
seu compte personal, sempre que siguin del Pati Cultural 2022, que s’identifiquin amb les etiquetes 
indicades. No es tindran en compte les fotografies efímeres penjades a la història, ni els vídeos, i 
només es valorarà la primera foto de cada publicació en el cas d’agrupar-ne més d’una, de manera 
que es recomana penjar-les per separat. Es pot utilitzar qualsevol filtre d’Instagram o altres 
aplicacions. 
 
Es valorarà especialment que la fotografia transmeti les sensacions i vivències des del punt de vista 
del públic del Pati Cultural 2022. 
 
La persona concursant ha de respectar el dret a la pròpia imatge de les persones que puguin figurar 
a les fotografies de forma recognoscible. Quan sigui necessari ha de demanar l’autorització 
d’aquestes persones per obtenir i difondre la seva imatge i, en el cas que ho sol·licitin, suprimir la 
imatge del seu perfil d’Instagram 
 
Cinquena. El concurs comença a les 18 hores del 6 de maig i acaba a les 24 hores del 8 de maig de 
2022. No s’admetran al concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta última data. Les 
fotografies guanyadores seran escollides per un jurat que valorarà les imatges dels participants 
d’acord amb l’objectiu principal del concurs, i que estarà format per professionals vinculats a la 
Diputació de Girona: 

 La cap o una tècnica del Servei de Cooperació Cultural 

 El cap o un tècnic/a de comunicació de l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació 

 La cap o un tècnic/a de l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona 

 La cap o un tècnic/a d’arxiu d’imatges d’INSPAI, Centre de la Imatge 

 Un professor/a titular de l’Àrea de Fotografia de l’Escola Universitària ERAM  
 
Sisena. L’organització no es fa responsable del contingut de les publicacions que els usuaris 
presentin al concurs. També es reserva el dret a excloure les publicacions que no consideri 
adequades per a les finalitats que motiven la convocatòria. 
 
Setena. La participació en aquest concurs comporta l’autorització a la Diputació de Girona d’utilitzar 
els continguts de les publicacions a Instagram en accions informatives o de divulgació, sigui en canals 
propis de la Diputació o de tercers. En qualsevol ús s’indicarà el nom de la persona autora i s’utilitzarà 
el nom que figuri com a titular del perfil. 
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Vuitena. Les dades identificatives que figuren al perfil d’Instagram dels participants seran tractades 
sota la responsabilitat de la Diputació de Girona per a les finalitats exclusives d’organitzar el concurs 
i informar dels resultats. Es tractaran d’acord amb el consentiment dels participants i no es 
comunicaran a altres persones, excepte en el cas dels guanyadors, el nom i altres dades 
identificatives dels quals podran ser difoses pels organitzadors del concurs per informar-ne. Els 
participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, eliminació, limitació del tractament o 
oposició adreçant-se a l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació (pujada de Sant 
Martí, 4-5, 17004 Girona). 
 
Novena. El jurat es reunirà el dimarts 10 de maig de 2022 per decidir les imatges guanyadores del 
concurs «El teu Pati». El jurat es reserva el dret de seleccionar algunes imatges finalistes que, no 
havent quedat com a seleccionades en primera instància, podrien guanyar el concurs en cas de no 
rebre resposta dels premiats. El resultat es farà públic al llarg d’aquella setmana a través dels perfils 
de la Diputació de Girona a Instagram i d’un missatge directe als usuaris d’Instagram premiats. Cada 
participant podrà obtenir només un premi. Les persones premiades s’hauran de posar en contacte 
amb l’organització en un període màxim de quatre dies hàbils adreçant un missatge al perfil 
d’Instagram @diputaciodegirona. Passat aquest termini sense rebre resposta, s’entendrà que la 
persona premiada hi renuncia i obtindrà el premi la persona que figuri com a primera finalista. Se li 
comunicarà a través d’un missatge directe i disposarà del mateix termini per comunicar l’acceptació, 
que haurà de fer pel canal i el sistema descrits. El jurat podrà declarar deserts algun dels premis en 
cas que cap imatge sigui prou representativa de la finalitat del que es vol captar amb el concurs. 
 
 
 
 
 
 
 

 


