GEGANTERS de SANT CUGAT

Els Geganters de Sant Cugat convoquen un concurs fotogràfic a Instagram
per commemorar els 30 anys d’en Joan i la Marieta
Seran 4 cites a Instagram amb 4 hashtags diferents: Aplec de Sant Medir, Cercavila
d’Escoles, Trobada de Gegants del Vallès i Festa Major de Sant Cugat
Els Geganters de Sant Cugat convoquen un Concurs Fotogràfic a Instagram per celebrar
que en Joan i la Marieta fan 30 anys. L’objectiu de la convocatòria és compartir fotografies
dels gegants de Sant Cugat amb motiu del seu aniversari i prenent com a referència les
principals activitats que se celebraran a la nostra ciutat al llarg d’aquest 2017. Seran doncs,
4 concursos fotogràfics amb el títol 30 anys de gegants a Sant Cugat.
Hashtags i dates de les activitats:
o Aplec de Sant Medir - el 3 de març: #santmedirgegant
o VI Cercavila d’Escoles - el 7 de maig: #cercavilagegantdescoles
o XXIII Trobada Comarcal de Gegants del Vallès - el 28 de maig:
#trentanysdegengants
o Festa Major de Sant Cugat del Vallès - del 28 juny al 2 juliol: #festamajorgegant
Un cop finalitzat cada acte, els participants disposaran d’una setmana per pujar les
fotografies a Instagram. En el cas, però, de la Festa Major només seran valides, a efectes
del concurs, les que es presentin durant dies de la festa.
Per a cadascun dels concursos s’establirà un primer, un segon i un tercer premi. Les
fotografies guanyadores ho seran per votació popular, ja que es premiarà les fotografies
que obtinguin més likes.
El lliurament dels premis es farà durant l’acte següent. El guanyadors del concurs de Sant
Medir rebran el premi al finalitzar la VI Cercavila d’Escoles, i així successivament, tret de
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les fotografies de la Festa Major, que es lliuraran el 2 de juliol, coincidint amb els actes de
cloenda.
Les bases del concurs poden consultar-se en el web de l’entitat (gegantersdesantcugat.cat)
i al facebook (facebook.com/gegantsdesantcugat)
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