
Concurs fotogràfic Instagram #ensfaltestu 
 
La Junta Directiva de l’associació Colla Jove Xiquets de Vilafranca (en endavant l’organitzador) 
organitza aquest concurs fotogràfic per augmentar la presència castellera i la difusió de la colla  
a les xarxes socials i per disposar d’un recull d’imatges castelleres artístiques de la colla per a 
usos divulgatius diversos, sempre relacionats amb el fet casteller i per a la promoció d’aquest. 
 
Els concurs es regirà per les següents BASES: 

 
Objecte 
 
El Concurs fotogràfic Instagram #ensfaltestu consisteix en la publicació de fotografies de 
temàtica castellera a la xarxa Instagram amb l’etiqueta que dóna nom al concurs, és a dir, 
#ensfaltestu.  
 
Les imatges s’han de basar en els actes castellers de Festa Major als quals participi la Colla 
Jove Xiquets de Vilafranca, ja siguin assajos, actuacions, cercaviles, etc. Inclou també actes 
previs a partir del dia 25/8/13 i, per tant, s’admetran imatges des de les 00:00 h d’aquesta data i 
fins les 24:00 h del dia 2/9/13. No s’admetran fotografies publicades fora del termini. 
 
S’estableixen dues categories d’imatges: 
 

- Imatges que únicament mostrin CASTELLS fets per la Colla Jove Xiquets de Vilafranca 
en la seva totalitat. 

- Imatges que mostrin i reflecteixin els VALORS castellers en la seva extensió més 
àmplia: solidaritat, cooperació, pinya, colla, unió, amistat, altruisme, protecció, 
germanor, amateurisme, diversió, etc… mitjançant detalls, fets, etc. 

 
Entre les imatges rebudes, n’escollirà les imatges guanyadores dintre de cada categoria 
(CASTELLS i VALORS) un jurat format per:  
 

- Un fotògraf professional (Sr. Fèlix Miró) 
- Un dissenyador (Sr. Gerard Fernàndes)  
- Un afeccionat casteller amb experiència en fotografia (Sr. Jordi Cubillos) 
- La fotògrafa oficial de la Colla (Sra. Isabel Morales) 
- La vocal de màrqueting de la Junta de la Colla (Sra. Àngela Valls) que farà les funcions 

de presidenta del Jurat. 
 
Els guanyadors es comunicaran com a molt tard el dia 22 de setembre de 2013. 
 

Forma de participar 
 
Per participar en el concurs s’ha de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar 
les condicions d’aquesta xarxa. 
 
En cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs s’assumeix que tenen 
el consentiment dels seus pares o tutors legals. 
 
Els participants hauran de realitzar una fotografia relacionada amb el que s’esmenta a l’objecte 
del concurs, i posar els següents elements a l’hora de publicar-la a la xarxa Instagram 
mitjançant el seu usuari:  
  

- un títol 
- etiqueta amb el el hashtag #ensfaltestu 
- menció al compte @JOVEVILAFRANCA. 

 
Exemples:  
  Pilar de 5 de la @JOVEVILAFRANCA #ensfaltestu 
  #ensfaltestu Força unida per fer pinya @JOVEVILAFRANCA  
 



No hi ha límit en el nombre de fotografies publicades per participant i totes les fotografies 
rebudes seran valorades i podran optar a premi. 
 
L’organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les 
característiques anteriors, que malmetin la imatge d’alguna entitat o persona, així com aquelles 
que siguin discriminatòries per raó de lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social. 
 
Els usuaris participants autoritzen a l’organitzador a fer ús i difusió de les imatges per part de 
l’associació Colla Jove Xiquets de Vilafranca, segons el que s’estableix a l’apartat Propietat 
intel·lectual. Les dades dels usuaris es tractaran d’acord amb la Llei de protecció de dades, 
utilitzant-les només per a finalitats específiques. 

 
Premis 
 
Les fotografies seran valorades pel jurat esmentat en l’objecte d’aquestes bases. 
 
Se n’escollirà una guanyadora i un segon premi per cada una de les dues categories. 
S’escollirà també una de reserva per cada categoria. El concurs es podrà declarar desert. 
 
Si alguna de les premiades no compleix els requisits que s’exigeixen a les bases del concurs, 
passarà a ser guanyadora automàticament la imatge de reserva. En qualsevol altre cas, el 
premi es declararia desert. 
 
Els premis són els següents, per cada categoria (CASTELLS i VALORS): 
 
1er premi: Un lot de 5 productes de material de marxandatge de la colla (mocador, samarreta, 

cava, refredador i copes serigrafiades), un exemplar del llibre “Quarts de Nou, tot el que cal 

saber del món casteller” i la publicació de la fotografia al calendari de la colla 2014 (una en el 
calendari de butxaca i una en el calendari de paret en una edició de 6.000 exemplars distribuïts 
en fleques de l’Alt Penedès) 
 
2on premi: Una samarreta oficial de la colla i un exemplar del llibre “Quarts de Nou, tot el que 
cal saber del món casteller”. 
 
El guanyador comptarà de 10 dies naturals per posar-se en contacte amb l’organitzador i 
comunicar l’acceptació del premi. Si després d’aquest període o bé per causes justificades el 
guanyador no accepta el premi, es considerarà que renuncia al mateix. 
 
L’organitzador demanarà als guanyadors que presentin el seu DNI, passaport o document 
acreditatiu de la seva persona i fotocòpia del mateix document al lloc de lliurament dels premis. 
Hauran d’emplenar un formulari d’acceptació i acreditar que són els titulars del compte 
d’Instagram des del que es va publicar la imatge premiada. Si no es fan aquests tràmits previs, 
no es podrà lliurar el premi. 
 
L’organitzador publicarà els guanyadors a la seva pàgina web (www.jovedevilafranca.cat), al 
seu compte Twitter (@JOVEVILAFRANCA) i al compte de Facebook. També se’n farà difusió 
als mitjans de comunicació locals. 
 
Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables. 
 

Propietat intel·lectual 
 
El participants cedeixen expressament a la Colla Jove Xiquets de Vilafranca, amb caràcter 
d’exclusiva, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor i per tot l’àmbit territorial 
universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin 
presentat, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació 
a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta 
explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga 
pròpies de l’entitat. 
 



Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o 
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de 
transformació, inclosa la traducció i l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de 
comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com 
audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les 
plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0. 
 
En conseqüència, la Colla Jove Xiquets de Vilafranca podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a 
favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de 
propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part dels participants de percebre cap 
compensació addicional. 

 
Exempció de responsabilitat per mal funcionament de la xarxa 
 
L’organitzador queda exempt de responsabilitat per qualsevol mal funcionament d’Internet, 
transmissió inadequada de contingut, o possible saturació del servidor que allotja l’aplicació, 
que impedeixin el desenvolupament normal del concurs per causes alienes a l’organitzador i, 
especialment, els actes externs de mala fe. 

 
Protecció de dades 
 
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de 
dades de caràcter Personal, l’organitzador informa als participants del Concurs Fotogràfic 
Instagram #ensfaltestu que les dades personals facilitades a la sol·licitud de concessió de 
permís es reflecteixen en un fitxer automatitzat propietat de la colla i seran tractades per a la 
gestió de la participació en el concurs. 
 
Com a participant, s’autoritza a la Colla Jove Xiquets de Vilafranca a difondre i publicar les 
imatges que seran sotmeses a votació. 
 
Així mateix, informem que compta amb els drets a rectificació i cancel·lació de les seves dades, 
així com la possibilitat de revocar el seu consentiment a l’ús de les imatges. Aquesta pot ser 
tramitada per carta a: C/ General Zurbano, 34, 3er. 1a., CP 08720 de Vilafranca del Penedès. 
O bé per correu electrònic a: info@jovedevilafranca.cat. 
 
Al proporcionar les seves dades, l’usuari afirma que la informació proporcionada és veraç i 
lícita, en la mesura dels seus coneixements. 

 
Acceptació de les bases 
 
El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases. La Colla Jove 
Xiquets de Vilafranca es reserva el dret a interpretar aquestes bases, ampliar el concurs 
comunicant-ho prèviament o procedir a l’exclusió d’algun dels participants en aquest concurs 
en cas de detectar qualsevol anomalia o abús en la participació dels usuaris. 
 
Per a la resolució de qualsevol conflicte o discrepància que susciti sobre la interpretació o 
aplicació d’aquestes bases, tant l’entitat organitzadora com els participants del concurs, es 
sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Barcelona. 

 
Disposició addicional de l’abast de la responsabilitat del concurs 
 
Els participants entenen i assumeixen que, al participar en aquest concurs, estan proporcionant 
la seva informació únicament a la Colla Jove Xiquets de Vilafranca. Instagram no patrocina, 
avala, ni administra de cap manera aquest concurs ni està associat al mateix i, per tant, 
qualsevol pregunta, comentari, queixa, reclamació pel que fa al concurs cal referir-lo sempre a 
l’organitzador i mai a Instagram. 
 
 
Vilafranca del Penedès, 20 d’agost de 2013 


