
Bases del concurs 

1. Entitats organitzadores 

 

Els Ajuntaments del Prat de Llobregat i de Sant Boi de Llobregat, en el marc de la 

campanya “Capital mundial de la carxofa” 2021, impulsem el concurs d’Instagram 

#MengemCarxofa, amb l’objectiu de promocionar el consum d’aquest producte de 

proximitat del Parc Agrari i de difondre els seus valors vinculats a la protecció de la 

pagesia de proximitat, de la cuina de quilòmetre zero, i d’una alimentació sostenible 

i saludable. 

 

2. Objecte del concurs 

 

L’objecte del concurs és dinamitzar els continguts agrupats a l’etiqueta 

#MengemCarxofa i visibilitzar, en aquesta etiqueta, la cuina de la carxofa. 

 

Per promoure el concurs, els Ajuntaments del Prat i de Sant Boi hauran habilitat el 

web elprat.cat/mengemcarxofa i santboi.cat/mengemcarxofa, en els quals entre 

d’altres compartiran receptes sobre com cuinar aquesta hortalissa. 

 

Els i les internautes estaran convidades a compartir a les xarxes els plats de 

carxofa que cuinin basant-se en receptes del Prat o de Sant Boi, amb l’objectiu de 

triar les quatre receptes més vistoses i apetitoses. 

 

El concurs arrencarà dilluns, 15 de març, a les 00h i s’allargarà fins al diumenge, 9 

de maig, a les 24h. 

 

3. Participants 

 

Aquest concurs va dirigit a totes les persones, majora de 18 anys que: 

 

- Comparteixin una foto d’un plat amb carxofa del Parc Agrari amb l’etiqueta 

#MengemCarxofa. 

 

Es descartaran tots aquells participants que no compleixin aquest requisit i no es 

podrà lliurar més d’un premi per persona física. 

 

Tots els participants al sorteig, pel mer fet de la participació, accepten les bases 

d’aquesta promoció, les normes que regeixen la seva participació i els termes, 

condicions i la política de privacitat i protecció de dades exposades. 

 

No podran participar al sorteig persones vinculades laboral o professionalment amb 

cap dels dos Ajuntaments ni aquelles persones que hagin participat directament o 

indirectament en l’elaboració de la promoció, així com els seus familiars fins a 

primer grau. 

 

4. Jurat 

 

Les imatges guanyadores del concurs les triarà un jurat composat per: 

 

- Un/a representant de la Cooperativa Agrícola del Prat. 

- Un/a representant de la Cooperativa Agrícola de Sant Boi. 

- Un/a representant de la restauració local del Prat a proposta de l’Ajuntament 

del Prat. 

- Un/a representant de la restauració local de Sant Boi a proposta de 

l’Ajuntament de Sant Boi. 

 



Un cop tancat el termini del concurs, els departaments de Comunicació dels 

Ajuntaments del Prat i de Sant Boi recopilaran totes les imatges publicades que 

compleixin els requisits establerts i les presentaran al jurat en un termini d’una 

setmana com a màxim. 

 

El jurat triarà les quatre fotos premiades en un termini d’una setmana com a 

màxim des de la recepció de les fotos. 

 

5. Premis 

 

Cadascuna de les quatre persones guanyadores rebran una panera de productes de 

proximitat del parc agrari. Dues d’aquestes paneres les proporcionarà la 

Cooperativa Agrícola del Prat, i dues la Cooperativa Agrícola de Sant Boi. 

 

6. Comunicació dels guanyadors 

 

La comunicació dels guanyadors tindrà lloc a través d’una publicació als perfils 

d’Instagram dels Ajuntaments del Prat i de Sant Boi. 

 

A través del perfil d’Instagram dels Ajuntaments es contactarà amb les persones 

guanyadores per missatge directe. 

 

Els Ajuntaments del Prat i de Sant Boi entregaran les paneres en el format que el 

context sanitari ho permeti en el moment de l’entrega de premis. 

 

7. Reserves i limitacions 

 

En cas de conflicte pel que fa a la participació, serà considerat com a participant i 

guanyador el titular de les dades que s’entreguin per missatge privat a Instagram. 

 

Els premis en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a 

petició dels guanyadors i no són transferibles sense autorització de l’Ajuntament, ni 

bescanviables pel seu valor en metàl·lic. Els premis podran ser objecte de renúncia. 

 

8. Cessions de drets 

 

Els guanyadors i els participants en aquest concurs autoritzen expressament a 

l’Ajuntament a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, cognoms i imatge facilitada 

en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb 

aquesta promoció. 

 

9. Contacte per a dubtes i reclamacions 

 

Les persones participants que tinguin dubtes o reclamacions, les poden fer arribar a 

premsaicomunicacio@elprat.cat o a comunica@santboi.cat. 

 

10. Desvinculació d’Instagram 

 

Instagram no avala, ni patrocina, ni administra aquest concurs/promoció, ni hi està 

associat de cap manera. L’usuari d’aquest concurs es desvincula absolutament 

d’Instagram i es conscient que està proporcionant la seva informació a l’Ajuntament 

del Prat de Llobregat i de Sant Boi de Llobregat i no a Instagram. La informació que 

proporcioni l’usuari a l’Ajuntament només s’utilitzarà per tramitar la participació del 

concursant i per comunicar-li el premi en el cas que resulti guanyador. 

 

11. Acceptació de les bases 

 

https://www.instagram.com/firastermengol/
mailto:premsaicomunicacio@elprat.cat
mailto:comunica@santboi.cat


Les persones participants en el concurs accepten aquestes bases en el moment de 

decidir participar. 


