
 

EscorxaLlibres, concurs de fotografies a les xarxes socials. 2014 - 2015 
Bases del concurs. 

1 

EscorxaLlibres  
Concurs de fotografies a les xarxes socials   

Desembre 2014 – febrer 2015 
Bases del concurs 

 
1a Antecedents  
Tres companyies escèniques lleidatanes s’han basat en tres textos literaris per fer les 
seves darreres peces teatrals, que podreu veure al Teatre Municipal de l’Escorxador 
(consulteu espais d’exhibició): 

- La nena que vivia en una capsa de sabates de Zum Zum Teatre (10 i 11 gener 
2015) 

- Pinocchio de La Baldufa (16,17 i 18 gener 2015) 
- La mongetera màgica de Festuc Teatre (31 gener i 1 febrer 2015) 

 
2a Objectiu del concurs i a qui va adreçat  
Amb la voluntat de fomentar tant la lectura d’aquests llibres com l’assistència de públic 
a les representacions escèniques; la Biblioteca Pública de Lleida , el col·lectiu Igers 
Lleida, les companyies Zum Zum Teatre, La Baldufa Teatre i Festuc Teatre,  i el 
Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida  convoquen un concurs de fotografies a 
Facebook, Twitter i Instagram. 
El concurs va adreçat a totes aquelles persones i famílies usuàries de les xarxes 
socials, de la Biblioteca Pública i del Teatre Municipal de l’Escorxador, i amigues de les 
3 companyies. 
 
3a Què hem de fotografiar  
A les fotografies hi ha d’aparèixer algun dels 3 llibres -en qualsevol edició i en qualsevol 
context- o alguna cosa relacionada amb les històries en què s’han inspirat els 
espectacles esmentats. La Biblioteca els tindrà disponibles mentre duri el concurs a 
l’Àrea infantil, i hi haurà un volum de cada títol exclòs de préstec. Els llibres són:  
 -Tomàs i el llapis màgic, de Ricardo Alcántara (La nena que vivia en una  capsa 
 de sabates de Zum Zum Teatre);  
 -Pinocchio, de Carlo Collodi; (Pinocchio de La Baldufa) 
 -Jack i la mongetera màgica, clàssic infantil (La mongetera màgica de Festuc 
 Teatre) 
 
4a Quantes fotos puc penjar 
El número de fotografies publicades a cada xarxa per usuari és il·limitat, però les 
imatges hauran de ser originals i fetes amb dispositius mòbils. Podeu utilitzar 
fotografies penjades anteriorment, sempre que les reetiqueteu amb les etiquetes de la 
base 5a. 
 
5a Quines etiquetes hem de fer anar  
Caldrà que les fotografies es publiquin, com a mínim, en una de les 3 xarxes socials 
amb aquestes etiquetes   
 #bplleida  
 #igerslleida 
 #escorxagram 
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i a més amb una etiqueta corresponent a la companyia que representi l’espectacle del 
llibre que heu triat:  
 
 #ZumZumTeatre 
 #BaldufaTeatre 
 o bé #FestucTeatre 
 
Exemple: si us heu fet una fotografia llegint el llibre Pinocchio, haureu de comentar-la 
amb aquestes etiquetes:  
 #escorxagram #bplleida #igerslleida #BaldufaTeatre 
 
6a Requisits de participació  
Cal que els concursants siguin seguidors de tots els convocants a la xarxa que hagin 
triat per participar. 
 -A Twitter: @bplleida @igerslleida @ZumZumTeatre @BaldufaTeatre 
 @FESTUCteatre i @teatescorxador 
 -A Facebook: Biblioteca Pública de Lleida, Zum-zum Teatre, Companyia de 
 Comediants La Baldufa, Festuc Teatre Companyia, Teatre Municipal de 
 l’Escorxador 
 -A Instagram: @igerslleida i @teatrescorxador 
 
7a Termini   
El termini per participar al concurs començarà l’1 de desembre de 2014 i finalitzarà, per 
als 3 espectacles i per a les 3 xarxes, el diumenge 4 de gener de 2015 a les 24.00 h. 
El dilluns de la setmana en què es representi l’espectacle al qual han participat, els 
guanyadors rebran un comentari a la fotografia amb què se’ls comunicarà que han 
estat seleccionats. Això és: si trieu participar a La nena que vivia en una capsa de 
sabates i guanyeu us avisarem el dia 5 de gener. Si trieu participar al Pinocchio us 
avisarem el 12 de gener. I si trieu participar a La mongetera màgica us avisarem el 26 
de gener.  
Si en un termini de 24 h els guanyadors no s’han posat en contacte amb els 
convocants, aquests triarien una segona fotografia i el primer guanyador perdria el dret 
al premi. 
 
8a Selecció de les 3 fotografies guanyadores de cad a espectacle  
Una mateixa fotografia només podrà ser premiada en una de les plataformes. 

8.1 Cada companyia triarà la fotografia guanyadora del llibre del seu espectacle 
de les publicades a Facebook. 
8.2 Els Igers Lleida triaran les fotografies guanyadores dels llibres dels 3 
espectacles de les publicades a Instagram. 
8.3 La Biblioteca Pública de Lleida i el Teatre Municipal de l’Escorxador triaran 
les fotografies guanyadores dels llibres dels 3 espectacles de les publicades a 
Twitter.  

  
9a Premis i guanyadors  
Es premiaran un total de 9 fotografies, és a dir, cada espectacle tindrà 3 fotografies 
premiades, una per a cada xarxa social. 
Els premis del concurs seran: 
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 -El Teatre Municipal de l’Escorxador obsequiarà cadascun dels guanyadors de 
 totes les xarxes amb 2 entrades per assistir a l’espectacle la foto del qual hagi 
 estat guanyadora. 
 -TWITTER: la Biblioteca Pública premiarà els 3 guanyadors de Twitter amb un 
 llibre. 
 -FACEBOOK: cada una de les 3 companyies oferirà als guanyadors de 
 Facebook una sorpresa. 
 -INSTAGRAM: el Teatre Municipal de l’Escorxador obsequiarà als 3 guanyadors 
 d’Instagram amb dos entrades per a l’espectacle de circ Rudo, que es 
 representarà al mateix Teatre el 28 de març de 2015. 
Els premis (llevat de les entrades) seran entregats en acabar la funció a què assisteixin 
els guanyadors. 
Els premis no es podran bescanviar per cap altre producte ni diners. 
 
10a Autoria i protecció de dades  
Pujar les fotografies a qualsevol de les 3 xarxes socials amb les esmentades etiquetes 
implica el permís perquè els convocants es posin en contacte amb els guanyadors a 
través d’un comentari a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics 
a les xarxes socials dels convocants, per la qual cosa les persones concursants 
cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies perquè les entitats organitzadores i 
les mateixes companyies les puguin usar en qualsevol dels canals de comunicació i 
publicació que considerin adients, amb el benentès que se’n citarà sempre la persona 
autora. 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap 
fitxer de la Generalitat de Catalunya ni de l’Ajuntament de Lleida ni de les companyies. 
 
11a Drets reservats  
Els convocants es reserven el dret de rebutjar o excloure de la participació al concurs i, 
en general, de la promoció, a qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits 
a les presents bases i termes de participació o incompleixi les normes o finalitat del 
concurs. La Biblioteca, els Igers i el Teatre no es responsabilitzen de les possibles 
pèrdues de dades per problemes i/o pel mal funcionament de les xarxes socials o 
d’internet. A més, la Biblioteca, els Igers i el Teatre exclouen qualsevol responsabilitat 
pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat 
adoptades, poguessin deure's a la utilització indeguda dels continguts per part dels 
usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de 
tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer 
efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través de 
qualsevol de les tres xarxes socials. 
 
12a Si hi estàs d’acord ja pots participar-hi  
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i de les normes 
d’ús de cadascuna de les xarxes socials. 
 
 

Lleida, 5 de novembre de 2014 


