
 

 

CONCURS FOTOGRÀFIC VILA GEGANTERA 2019 

1. Participants: 

Totes aquelles persones que ho desitgin. 

2.Modalitats:  

Instagram: Compartint les fotografies a través de l’etiqueta #VilaGeganteraStJoanAb 
Es valorarà l’espontaneïtat i l’originalitat de les fotografies. 

3.Temes: 

Sant Joan de les Abadesses, Vila Gegantera 2019. 

4. Premis:  

1er premi: Cap de setmana per a 2 persones a la casa rural El Janpere 

2on premi: Entrades per a 2 persones a tots els concerts del Festival del Comte Arnau       

3er premi: Dinar o sopar al restaurant La Ruta del Ferro     

5. Jurat 

El jurat estarà format per: 

Lluís Ibáñez, Regidor d’Esports, Entitats i Festes de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 

Un tècnic/a de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
 
Un/a representant de la junta del Grup Fotogràfic Abadesses 

Un/a representant de la Colla Gegantera o Grallers de Sant Joan de les Abadesses 

6. Guanyadors 

Els guanyadors seran avisats oportunament a través d’Instagram després del veredicte. 

7. Responsabilitat 

L’organització es reserva el dret de reproduir i publicar les imatges presentades al concurs als 
mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses o del Grup Fotogràfic 
Abadesses, mencionant l’autoria. Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i  
 



 

 
 
l’originalitat de les imatges enviades. Els autors també es fan responsables del contingut de les 
imatges enviades. 

8. Veredicte 

El veredicte serà privat i es durà a terme entre el 13 i el 17 de maig de 2019. 

9. Entrega de premis 

Els premis es podran recollir a l’Oficina de Turisme – Palau de l’Abadia a partir del 3 de juny de 
2019. Contacte: 972.720.599 / turisme@santjoandelesabadesses.cat 

10. Altres 

L’organització es reserva el dret a resoldre els casos no previstos en aquestes bases. La 
participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució 
inapel·lable del jurat. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes 
bases. 

Organitza: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Colla Gegantera i Grallers de Sant Joan 
de les Abadesses  

Col·labora: Grup Fotogràfic Abadesses  

 


