
Concurs Fira de la Llavor 

InstaOsona, la comunitat d’instagramers a la comarca d’Osona, i els organitzadors de la
Fira de la Llavor Tradicional de Roda de Ter i l’Ajuntament de Roda de Ter premiarem les
millors  fotos  que  es  pengin  a  Instagram  sobre  aquesta  fira  que  es  farà  el  cap  de
setmana del 5 i 6 d’abril. Els participants podran penjar tantes fotos com vulguin, tot
reflectint l’esperit de la mostra i  contribuint a la difusió de les activitats i els valors
d’aquesta. En concret, hi haurà dos premis: un per a la millor foto i l’altre, per a la més
original. 

En paral·lel, des d’InstaOsona, proposem una trobada d’instagramers coincidint amb la
fira. Es farà diumenge dia 6 d’abril, a les 11 del matí, i consistirà en visitar tots junts la
fira.  L’organització ens farà una visita guiada.  Serà la primera reunió d’instagramers
d’Osona,  si  bé de caràcter  experimental,  ja que no es tracta d’una jornada amb el
format  habitual  d’aquestes  trobades  sinó  una  acció  molt  més  concreta.  Si  esteu
interessats a assistir-hi, feu-nos arribar un correu electrònic a  instaosona@gmail.com
amb el vostre nom i cognoms, i un telèfon de contacte.

Bases del concurs:
• Temàtica: Fira de la Llavor Tradicional de Roda de Ter. 
• Només s’admetran fotos publicades del dissabte 5 al dimarts 8 d’abril. 
• Cal ser seguidor dels perfils @instaosona i @firallavor. 
• Cal etiquetar les imatges amb els hashtags #firallavor14 i #instaosona. 
• Cal conservar les imatges originals. Es poden demanar als guanyadors. 
• Es poden publicar tantes fotos com es vulgui per persona. 
• S’autoritza a InstaOsona, a la "Fira de la Llavor" i l'Ajuntament de Roda de Ter a

fer  mencions  periòdiques  amb  fotos  publicades  pels  participants  al  concurs
(Instagram, Twitter i Facebook). 

• S’autoritza a l’organització de la fira a fer ús de les imatges per a posteriors
campanyes. 

• Els autors de la millor imatge i la més original s’enduran, cada un, un lot de
productes de la fira i el llibre ‘El poeta i la fàbrica’ (amb fotos antigues de Roda
de Ter i una audició de Ramon Martí i Pol). La millor imatge també s’endurà una
ruta Miquel Martí i Pol. 

• NO ES PODEN ETIQUETAR FOTOGRAFIES ANTIGUES, GRÀCIES!

Què es valorarà?
El jurat, format pels gestors d’InstaOsona, l’Ajuntament de Roda de Ter i membres de
l’organització de la fira, valorarà que les imatges reflecteixin la temàtica de la fira, així
com  que  siguin  originals  i  creatives.  Tractant-se  d’una  fira  temàtica  es  valoraran
especialment  aquelles  fotos  que  mostrin,  en  detall,  els  productes  naturals  que  es
poden trobar a la mostra.
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Premis:
Es lliuraran dos premis, que consistiran en lots de productes de la fira i el llibre  ‘El 
poeta i la fàbrica’ (amb fotos antigues de Roda de Ter i una audició de Ramon Martí i 
Pol). La millor imatge també s’endurà una ruta Miquel Martí i Pol. Un serà per a la 
millor foto i l’altre, per a la més original. 


