basesconcurs
L’Ajuntament de Montmeló convoca, per primera vegada, un concurs d’instagram a
l’assentament romà de Mons Observans amb motiu de la celebració de les Jornades
Europees del Patrimoni a Catalunya el diumenge 28 de setembre d’enguany. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és que els visitants del jaciment i els aficionats a la fotografia puguin
participar, a través de l’etiqueta #instamons, en una acció col·lectiva que contribueixi a
promocionar el jaciment arreu del país. El concurs s’ha fet coincidir amb les jornades de
patrimoni per fer-se ressò de les nombroses activitats que el jaciment acollirà aquell dia
i entre les quals destaquen les visites guiades i teatralitzades, els tallers d’arqueologia
i l’activitat de reconstrucció històrica “Roma victrix”, amb la desfilada de legionaris
romans al recinte arqueològic.
1. OBJECTE DEL PREMI
Es convoca la primera edició del concurs d’instagram “Instamons” que tindrà lloc el
dia 28 de setembre de 2014 a l’assentament romà de Mons Observans, als termes
municipals de Montmeló i Montornès del Vallès.
2. QUI POT PARTICIPAR I COM
Pot participar en el concurs tothom que ho desitgi i que s’avingui a aquestes bases. Per
concursar caldrà pujar fotografies a Instagram amb el hashtag #instamons. El motiu ha
d’estar relacionat amb l’assentament romà de Mons Observans i amb la celebració de
les Jornades Europees del Patrimoni al mateix. Els participants s’han de fer seguidors
del compte @monsobservans i tenir el perfil d’usuari obert, per a què el jurat pugui
visualitzar les imatges. Es podran presentar a concurs un màxim de 3 fotografies.
3. INSCRIPCIONS I TERMINI DE PRESENTACIÓ
El concurs començarà el 28 de setembre a les 10 h del matí i acabarà el mateix dia a
les 19 h de la tarda. Les fotografies es podran penjar a l’aplicació fins les 23.59 h del
mateix dia. Serà imprescindible que duguin el hashtag #instamons.
4. ÒRGAN COMPETENT DE LA CONCESSIÓ DELS PREMIS
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montmeló.
5. JURAT I DECISIÓ
El jurat estarà format per persones vinculades al món de la fotografia i al jaciment de Mons
Observans. Els criteris de valoració seran els d’originalitat i qualitat de la proposta.
El jurat de selecció emetrà un informe amb la proposta de resolució provisional que
s’elevarà a l’òrgan competent (Junta de Govern Local), per a la seva resolució definitiva.

6. CATEGORIES I PREMIS
Categories:
“Mons Observans”: tema relacionat amb les estructures arqueològiques del jaciment.
“Viu Mons Observans”: tema relacionat amb les activitats que es duran a terme al
jaciment el dia 29 de setembre.
“Entorn”: tema relacionat amb l’entorn natural del jaciment.
El premi per cada categoria és una caixa regal d’una experiència per valor de 49,90 €.
7. LLIURAMENT DELS PREMIS
Els guanyadors seran contactats a través d’un missatge a la seva fotografia. Els noms
es faran públics a la pàgina web www.monsobservans.cat i als comptes de Facebook i
Twitter del jaciment. Hauran d’enviar a info@monsobservans.cat la fotografia escollida
amb la major resolució possible. El lliurament dels premis es farà el diumenge 26
d’octubre a les 11 h del matí al Punt d’Informació del jaciment, a la inauguració de
l’exposició “Descobrim Mons Observans”.
8. PROPIETAT DELS TREBALLS
Els autors de les fotografies premiades mantindran els drets morals sobre l’obra. Els
drets d’explotació passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Montmeló. Tanmateix, les
fotografies premiades podran ser utilitzades pels seus autors en les plataformes que
creguin convenients, sempre que ho facin amb finalitats expositives, però no amb finalitats
comercials i sempre que facin esment de la titularitat de l’Ajuntament de Montmeló.
8. EXPOSICIÓ DELS TREBALLS
Les fotografies formaran part de l’exposició “Descobrim Mons Observans” al Punt
d’Informació de l’assentament romà de Mons Observans els dies 26 d’octubre, 2,
9,16, 23 i 30 de novembre i 14 de desembre d’11 h a 14 h, coincidint amb l’horari de
visites del jaciment.
9. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ON S’IMPUTA EL COST DEL PREMI
El premis del concurs “Instamons” ascendeixen a un total de 149,00 €, i s’hauran
d’imputar a la partida 300-226997 del vigent pressupost. Qualsevol circumstància o
conflicte no previst per aquestes bases serà resolta per l’Àrea de cultura de l’Ajuntament
de Montmeló.
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