
 
 
 

BASES DEL CONCURS #LlegeixNatura 

La Setmana de la Natura és un moment de l’any al voltant del 5 de juny, Dia Mundial del Medi 
Ambient, on tothom pot posar el seu granet de sorra per contribuir a la conservació de la natura i 
el medi ambient. L’objectiu és organitzar i donar visibilitat a activitats vinculades a la natura per 
conscienciar sobre la importància de tenir cura del territori. 

En línia amb l’objectiu de la Setmana de la Natura, el col·lectiu de biblioteques públiques  i centres 
de documentació ambientals (DocAmbCat) proposen un concurs per sensibilitzar sobre la 
importància de la lectura i el coneixement en l’àmbit de la natura i el medi ambient. 

Les biblioteques públiques de Catalunya i la Xarxa DocAmbCat celebren una Efemèride Ambiental 
del 24 de maig (Dia Europeu dels Parcs) al 5 de juny (Dia Mundial del Medi Ambient), pel que es 
concentraran la majoria de les accions entre aquestes dates. 

Des de l’organització de la Setmana de la Natura us animem a participar al concurs! 

1. TEMÀTICA DEL CONCURS 

#LlegeixNatura 

Fes créixer la cultura en l’àmbit de la natura i el medi ambient 

S’hi poden presentar totes aquelles imatges que estiguin vinculades a alguna de les activitats 
organitzades per biblioteques que formen part de la Setmana de la Natura. A tal efecte, només 
s’admetran aquelles imatges on, d’una manera o altre, surti la polsera de la Setmana de la 
Natura (la biblioteca organitzadora de cada activitat inclosa a la Setmana de la Natura regala una 
polsera als participants) i sigui visible l’activitat que es desenvolupa amb la biblioteca. 

2. PARTICIPANTS 

Només podran participar les persones usuàries de les biblioteques que participin a una activitat 
organitzada per una biblioteca en el marc de la Setmana Natura (entre el 24 de maig i el 9 de juny). 

El concurs només està obert a majors de 18 anys.  

L'autoria de les fotografies ha de ser dels participants. Les imatges no poden vulnerar la legislació 
vigent ni cap dret fonamental de les persones. La participació al concurs implica l’acceptació 
d’aquestes bases. 

3. COM PARTICIPAR 

Per participar s’ha de compartir una foto a Instagram entre el 24 de maig a les 8.00h i el 10 de 
juny a les 23.59h. Per participar cal posar el hashtag #setmananatura i #llegeixnatura a la teva 
publicació i etiquetar al perfil de la Setmana de la Natura @setmananatura 

En el cas de no tenir perfil a Instagram, també es podran enviar les imatges a través del correu 
info@setmananatura.cat, tot indicant dades de contacte i el nom de la biblioteca on s’ha fet 
l’activitat. 

A la imatge haurà d’aparèixer el braçalet de la Setmana Natura i s’haurà de veure l’activitat 
realitzada amb la biblioteca. 

http://www.setmananatura.cat/
mailto:info@setmananatura.cat


 
 
 
Acompanyat a la fotografia haurà d’aparèixer el nom de la biblioteca on es fa l’activitat, i si 
aquesta té xarxes socials, etiquetar-la. 

Tanmateix, es suggereix a cada participant seguir el perfil @SetmanaNatura a les xarxes socials 
per estar al dia de les novetats i resultats del concurs, així com de totes les activitats que 
s’organitzaran durant la setmana. 

Cal recordar que si el perfil d’Instagram és privat, el jurat no podrà veure les vostres fotos, i per 
tant, no entraran al concurs (a no ser que feu el perfil públic mentre dura el concurs i fins el 20 de 
juny, a fi que el jurat pugui valorar les vostres imatges). Cada participant pot enviar tantes fotos 
com vulgui.  

4. JURAT 

El jurat estarà composat per 5 persones representants de:  
- Xarxa de Custòdia del Territori i Xarxa de Voluntariat Ambiental. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
- Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
- Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 

Es valorarà: 
- Originalitat i creativitat de la imatge 
- Que la imatge fomenti la lectura, la visibilitat de la biblioteca i el seu fons documental. 
- El fet que reflecteixi els objectius i els valors de la Setmana de la Natura 2019. 

 

Vols saber quins objectius té la Setmana Natura?  
Consulta-ho a www.setmananatura.cat 

 

5. PREMIS 

Concurs 

1r premi. Estança d’una nit de cap de setmana a l’Avenc de Tavertet (2 persones) + Lot de llibres 
de natura 
2n premi. Sortida naturalística amb un guia expert (2 persones) + Lot de llibres de natura 
3r premi. Lot de productes de custòdia + Lot de llibres de natura 

Sorteig 

A més, entre totes les persones participants, es sortejaran 50 packs que inclouran: 
- Plànols guia dels 12 espais naturals del Departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya 
- Plànol guia de tots els parcs naturals de Catalunya 
- Guia de rutes literàries (Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona) 
- Guia de rutes de patrimoni arquitectònic (Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona) 
- El llibre “La Nahla i la Família Riera, històries d’aigua” 
- El llibre “La Terra canvia el clima” 
- 2 entrades 2x1 a l’exposició SomNatura del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (fins 
11/2019). 

La notificació de les imatges guanyadores es realitzarà a partir de l’1 de juliol. Els guanyadors 
seran notificats via Instagram (seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia).  

www.setmananatura.cat
https://museuciencies.cat/exposicio_temporal/som-natura/


 
 
 
Els noms dels guanyadors del concurs també es faran públics al web i xarxes socials de la Setmana 
de la Natura.  
Els 50 packs guanyadors del sorteig es faran arribar a la biblioteca on s’ha realitzat l’activitat 
perquè l’usuari guanyador el passi a recollir. A més, la biblioteca també s’endurà un exemplar 
dels següents llibres: 

- La Nahla i la Família Riera, històries d’aigua 
-  La Terra canvia el clima 

 En cas de no poder contactar amb els guanyadors, els premis del concurs quedaran deserts, i els 
premis del sorteig quedaran per les biblioteques on la persona guanyadora ha realitzat l’activitat. 

6. PROPIETAT I ÚS POSTERIOR DE LES IMATGES 

Una selecció de les millors fotografies es mostrarà a les xarxes socials i a la pàgina web de la 
Setmana de la Natura. Totes les imatges participants passaran a ser propietat de la Xarxa de 
Custòdia del Territori (XCT) que es reserva tots els drets sobre les mateixes i podrà utilitzar-les 
posteriorment amb finalitats de promoció de la Setmana Natura, citant sempre el nom de l’autora 
o de l’autor, atenent-se, en tot cas, a allò que s’hi disposa a la Llei de propietat intel·lectual. També 
podran fer-ne ús la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i les biblioteques o centres 
de documentació de Catalunya, amb l’objectiu de la promoció de la Setmana Natura per aquesta o 
futures edicions. 

La Setmana de la Natura queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de 
qualsevol naturalesa, que es puguin produir malgrat les mesures de seguretat adoptades, deguts a 
la utilització indeguda dels serveis i continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no 
de forma exclusiva, per la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en 
qualsevol tipus de comunicació  vinculada al concurs. 

6. ORGANITZADORS 

La Setmana de la Natura i el concurs Llegeix Natura estan organitzats per la Xarxa de Custòdia del Territori 
(XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), dues entitats ambientals dedicades a la 
conservació de la natura i a la implicació de la societat en aquesta. 
El concurs Llegeix Natura s’organitza en el marc de la Setmana de la Natura, i compta amb la col·laboració 
de: 

- El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

- La Xarxa de Parcs Naturals i la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb l’organització de la Setmana de la Natura a 
info@setmananatura.cat o bé trucant al 932 19 50 80 de 9h a 14h, de dimarts a divendres. 

www.setmananatura.cat 
 

 
 
Organitzen:                                                                   Amb el suport de:                                               Amb la col·laboració de: 
 

              

http://www.custodiaterritori.org/ca/
http://voluntariatambiental.cat/
mailto:info@setmananatura.cat
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