
 

Bases de participació al Concurs “La Poesia pren la Ciutat” 
 

1. La realització del concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

2. Aquest  concurs  és  gratuït  i  obert  a  tots  els  participants  que  estiguin  en 

possessió del carnet de biblioteques. 

3. S’estableix un període de participació comprés entre el dia de la publicació del 

concurs fins el dia 30 de setembre de 2012. Un cop expirat aquest període no 

s’admetrà el lliurament d’imatges. 

4. Aquest concurs donarà lloc a tres guanyadors. 

5. Els participants es  comprometen a  cedir  l’ús de  les  imatges  remeses per a  la 

seva exposició  i/o publicació  sense  fins  comercials,  i  amb el  reconeixement  i 

explicitació de l’autoria de les mateixes. 

6. Les  fotos  hauran  de  ser  originals  i  no  publicades  amb  anterioritat.  Seran 

acceptades  fotografies  de  qualsevol  mena  de  poemes  (graffitis  i  pintades 

poètiques,  poemes  visuals,  plaques  o  inscripcions  poètiques, murals,  etc.),  a 

qualsevol indret i en qualsevol idioma. 

7. Les  imatges  seran  remeses  a  través  de  la  pàgina  de  Facebook  creada  per  a 

l’ocasió  “La  Poesia  pren  la  Ciutat”  o  directament  al  correu  electrònic  de  la 

Biblioteca  del  Guinardó–Mercè  Rodoreda  (b.barcelona.mr@diba.cat) 

especificant a l’assumpte: “Concurs La Poesia pren la Ciutat”.  

8. En  al  cas  que  la  vostra  fotografia  sigui  seleccionada  per  a  ser  exposada  a  la 

biblioteca, podreu ser contactats per tal que ens sigui remesa una imatge amb 

més qualitat (resolució, mida, format, etc.). 

Al missatge caldrà incloure les següents dades: 

- Número de carnet de Biblioteques de Barcelona 

- Nom complert. 

- Correu electrònic. 

- Telèfon 

- Lloc on s’ha realitzat la foto (país/ciutat/barri/carrer). 

9. Un  jurat  composat  per  el  personal  de  la  Biblioteca  del  Guinardó–Mercè 

Rodoreda determinarà els guanyadors en  funció de  l’originalitat de  la  imatge 
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així  com  la  seva  estètica,  localització  i  qualitat.  Les  imatges  triades  seran 

exposades  a  la  Biblioteca  del  Guinardó–Mercè  Rodoreda  com  a  part  d’una 

exposició sota el nom “La Poesia pren la Ciutat”. A l’hora de jutjar el guanyador 

es  tindran en  compte  les votacions  realitzades pels usuaris a  través de  l’eina 

“M’agrada” de Facebook. 

10. Els guanyadors del concurs es faran públics mitjançant la pàgina del concurs La 

Poesia  pren  la  Ciutat  de  Facebook,  i  de manera  particular.  Els  autors  de  les 

imatges triades per ser exposades, es faran públics de la mateixa manera. 

11. En cap cas es permetrà el canvi del premi pel seu equivalent en metàl∙lic. 

12. No  es  permetran  valoracions  i/o  comentaris  ofensius  sobre  les  obres  dels 

participants. La Biblioteca del Guinardó–Mercè Rodoreda es  reserva el dret a 

retirar comentaris d'aquest tipus. 

13. La  Biblioteca  del  Guinardó–Mercè  Rodoreda  es  reserva  el  dret  d'eliminar 

justificadament  a  qualsevol  participant  que  defraudi,  alteri  o  inutilitzi  el  bon 

funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present concurs. 

14. El  tractament  de  les  dades  personals  obtingudes  dels  concursants  estarà 

restringit de forma exclusiva a les activitats derivades de la gestió del procés de 

concurs,  segons  el  que  es  determina  a  la  Llei  Orgànica  15/1999,  de  13  de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Un cop finalitzat 

el concurs es procedirà a l’eliminació d’aquestes dades dels nostres sistemes. 

15. Davant  qualsevol  dubte,  poseu‐vos  en  contacte  amb  el  personal  de  la 

biblioteca,  fent  servir  el  correu  electrònic  (a  l’assumpte  del  correu,  escriviu 

“Concurs La Poesia pren  la Ciutat”), el telèfon (93/435‐31‐70) o personalment 

al nostre edifici, situat al carrer Camèlies, 76‐80 de Barcelona. 

16. La participació dels usuaris a  la pàgina de Facebook d'aquest concurs  implica 

l'acceptació sense reserves de les presents bases.  

 


