
 
 
 

  

BASES I PREMIS DEL CONCURS #LlegeixNatura 

La Setmana de la Natura és un moment de l’any entre el 24 de maig Dia Europeu dels Parcs Naturals i el 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. 

Enguany, i per efectes de la pandèmia de la Covid-19, aquesta setmana s’ha traslladat del 3 a l’11 d’octubre 
de 2020. 

En línia amb l’objectiu de la Setmana de la Natura, els centres amb Documentació Ambiental de Catalunya 
(xarxa DocAmbCat), i el col·lectiu de biblioteques públiques, proposem activitats, mostres de materials i 
algun concurs per sensibilitzar sobre la importància de la lectura i el coneixement en l’àmbit de la natura i el 
medi ambient. 

 

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

 

1. TEMÀTICA DEL CONCURS 

#ArbresDocAmbCat 

Pensa amb els arbres, símbol de natura i salut, i fes créixer el coneixement de la natura i el medi ambient per 
conservar-la millor. 

Les biblioteques ens sumem de ple a la 5a edició de la Setmana de la Natura que lidera la Xarxa per a la 
Conservació de la Natura.Aquest any portaper lema “Conservar la natura és conservar la nostra salut”, i les 
biblioteques hem representat simbòlicament amb els arbres. 

Normalment les biblioteques públiques i els centres amb documentació ambiental de Catalunya (la Xarxa 
DocAmbCat) celebrem la Setmana de la Natura entre del 24 de maig (Dia Europeu dels Parcs) al 5 de juny (Dia 
Mundial del Medi Ambient), però degut a la pandèmia les dates s’han mogut del 3 a l’11 d’octubre, encaixant-
hi també una altra efemèride prevista, el Dia Internacional de les Aus Migratòries el 10 d’octubre. 

Per celebrar-ho, més de 50 biblioteques organitzarem activitats com ara xerrades, aparadors de llibres, 
sortides a la natura, lectura de poemes... per animar als usuaris a conèixer més coses sobre arbres i tot el que 
hi està relacionat. 

Per fomentar la participació s’ha organitzat un concurs amb el sorteig de 3 premis proporcionats per 
establiments turístics i productors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.  

 

2. PARTICIPANTS 

A les activitats i al concurs “el meu arbre” hi podrà participar tothom, i s’animarà especialment a les persones 
usuàries de les biblioteques. Tothom que participi a una activitat de la Setmana de la Natura o que ens faci 
arribar o pengi fotos, poemes o dibuixos a les xarxes, i del qual tinguem el seu contacte, entrarà al sorteig de  
premis. 

Si hi ha menors que participen a les activitats o al concurs hem de tenir també l’autorització d’algun dels tutors 
legals. 

http://www.setmananatura.cat/


 
 
 

  
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 a les activitats cal inscriure’s a cada biblioteca, i per participar al concurs cal que es facin arribar 
fotos, poemes o dibuixos sobre el tema "El meu arbre", ja sigui en sala a les biblioteques, per correu 
electrònic, o per mitjà de les xarxes socials, penjant-t'ho a Instagram, Facebook o Twitter (amb els hashtags 
#SetmanaNatura #ArbresDocAmbCat i etiquetant també, si voleu, la vostra biblioteca). Es poden fer 
aportacions des del 3 d’octubre a les 8.00h fins a l’11 d’octubre a les 23.59h. 

Tanmateix, es suggereix a cada participant seguir els perfils @SetmanaNatura @mediambientcat @parcscat 
i @xarxadeparcs 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, no es podran 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 d’octubre, a fi que pugueu 
entrar al concurs). Cada participant pot enviar tantes fotos com vulgui.  

 

4. SORTEIG 

El sorteig es portarà a terme el dia 20 d’octubre per mitjà d’un programa de gestió de sortejos virtual, que 
escollirà aleatòriament 3 guanyadors a l’atzar d’entre tots els que se li han entrat. El sorteig es farà davant 
representants dels organismes organitzadors i es difondrà a partir del mateix dia 20 a les xarxes socials abans 
esmentades. Els usuaris guanyadors que hagin participat al concurs mitjançant les xarxes socials s’hi 
contactarà de la mateixa manera. 
 
Durant el sorteig, a part d’extreure els 3 guanyadors s’extreuran també 3 números més com a suplents per si 
no es pot contactar amb els guanyadors, o no els interessen els premis. 
 
 

5. PREMIS 

Aquest any els premis els ofereix el sector turístic i els productors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, que per mitjà de Turisme Garrotxa i el Parc han volgut fer la seva aportació en favor de la Setmana 
de la Natura: 

 

1r premi  

1 nit a l’Hotel La Perla d’Olot amb esmorzar + 1 àpat per a 2 persones al Restaurant Font Moixina d’Olot + 1 
cistella de productes de les explotacions de Fet al PNGarrotxa + 1 curs d'iniciació a la marxa nòrdica, per a una 
persona, de l’empresa Risum.  

2n premi   

1 nit a l’Hotel per a 2 persones a Cal Sastre de Santa Pau amb esmorzar, de diumenge a dijous (excepte festius) 
+1 cistella de productes de les explotacions de Fet al PNGarrotxa + 1 guiatge per la Garrotxa, per a 2 persones, 
amb l’empresa Fentours  

3r premi  

1 Cistella de productes Verntallat de la Cooperativa SAT La Vall d’en Bas 



 
 
 

  

 
 

La persona guanyadora del 1r premi podrà gaudir: 

 

• d’1 nit a l’Hotel La Perla d’Olot amb esmorzar (www.hotellaperlaolot.com , 972 26 23 26 ). Un hotel 

apartament acollidor i tranquil, amb una gestió familiar de llarga experiència i compromís amb el 

turisme sostenible, amb equipaments renovats i un punt de documentació del Parc. La seva situació 

propera al Parc Nou i al Casal dels Volcans el fan ideal per iniciar la visita a la Garrotxa.  

  

• 1 àpat per a 2 persones al Restaurant Font Moixina d’Olot (www.fontmoixina.com , 972 26 10 00), 

restaurant situat al paratge natural de la font Moixina, que ofereix un tipus de cuina volcànica amb 

serveis de cuina de mercat i tradicional.  

 

http://www.hotellaperlaolot.com/
http://www.fontmoixina.com/


 
 
 

  
• 1 cistella de productes de Fet al Parc. Un marc de cooperació entre el Parc Natural i el sector agrari 

vincula l’activitat agrària i ramadera pròpies de la zona amb la conservació dels valors naturals del 

Parc Natural. Les explotacions de Fet al Parc comparteixen una manera de treballar que conflueix en 

tres grans blocs: origen, manteniment d’espais agraris i bona gestió agroambiental. D’aquesta 

manera es recull i es concreta el compromís de les explotacions amb la conservació del Parc Natural 

i s’impulsa la necessitat de contribuir al reconeixement social de l’activitat agrària i a la valorització 

dels productes obtinguts en aquestes explotacions: Productors de boví (Mercè Picart, Rius, Mas El 

Cros Rocanegra), d'oví i cabrum (Josanca, L'Astrol, La Canova, Martí Canadell, Mas Claperols i Mas 

Godomar), de porcí (Jordi Vilarrasa i Porcs casolans Corominas), d'horta (Hortviu, Productes Naturals 

Can Rovira i Verdures de la Canya) i altres orientacions (Associació de cultivadors de Fesols de Santa 

Pau, Mas Castanyer i Mel Picot i Mel La Calma) 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/20190529_Presenta_FetalParc                   i  

 

• 1 curs d’iniciació a la marxa nòrdica, per a una persona, amb el guiatge expert de la Natàlia Oliva de 

l’empresa Risum (www.risum.cat, @risum_ioga_nordic_walking, 677.274.320) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/20190529_Presenta_FetalParc
http://www.risum.cat/


 
 
 

  
La persona guanyadora del 2n premi podrà gaudir: 

• d’1 nit a l’històric Hotel Cal Sastre, situat a la vila de Santa Pau, amb esmorzar per a 2 persones, de 
diumenge a dijous (excepte festius) (www.calsastre.com , 972 68 00 95) 

• 1 cistella de productes de Fet al Parc. Un marc de cooperació entre el Parc Natural i el sector agrari 
vincula l’activitat agrària i ramadera pròpies de la zona amb la conservació dels valors naturals del 
Parc Natural. Les explotacions de Fet al Parc comparteixen una manera de treballar que conflueix en 
tres grans blocs: origen, manteniment d’espais agraris i bona gestió agroambiental. D’aquesta 
manera es recull i es concreta el compromís de les explotacions amb la conservació del Parc Natural 
i s’impulsa la necessitat de contribuir al reconeixement social de l’activitat agrària i a la valorització 
dels productes obtinguts en aquestes explotacions: Productors de boví (Mercè Picart, Rius, Mas El 
Cros Rocanegra), d'oví i cabrum (Josanca, L'Astrol, La Canova, Martí Canadell, Mas Claperols i Mas 
Godomar), de porcí (Jordi Vilarrasa i Porcs casolans Corominas), d'horta (Hortviu, Productes Naturals 
Can Rovira i Verdures de la Canya) i altres orientacions (Associació de cultivadors de Fesols de Santa 
Pau, Mas Castanyer i Mel Picot i Mel La Calma). 
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/20190529_Presenta_FetalParc  i  

• 1 guiatge inoblidable a algun indret especial de la Garrotxa, com ara la Fageda d’en Jordà, per a 2 
persones, amb la Lídia Bartolí de l’empresa Fentours (www.fentours.com ,  fentoursvisites, 623 107 
450)   

 

La persona guanyadora del 3r premi podrà gaudir: 

• d’1 cistella de productes km.0, proporcionats per l’Agrobotiga Verntallat (www.verntallat.cat , 
@cooperativa_verntallat , 972 69 01 19) 

 

http://www.calsastre.com/
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/20190529_Presenta_FetalParc
http://www.fentours.com/
http://www.verntallat.cat/


 
 
 

  
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 compartida entre l’autor i la Xarxa per a la 
Conservació de la Natura, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, que es reserven tots els 
drets sobre les mateixes i les podran utilitzar posteriorment amb finalitats de promoció de la Setmana Natura 
o altres activitats o iniciatives, 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.  

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. 

7. ORGANITZADORS 

La Setmana de la Natura està organitzada i liderada per la Xarxa per a la Conservació de la Natura i el concurs 
Llegeix Natura que aquest any té com a temàtica els arbres, està organitzat pel  

- 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 Municipals 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 687 74 92 68. 

Moltes gràcies per la vostra participació! 

www.setmananatura.cat  
 

 
 
 
 
 
 
Organitza:                                                    Amb la col·laboració de:     

 

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

