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BASES PARTICIPACIÓ CAMPANYA  

«LLEGIT✓»  

 

 

Objecte 

Campanya de realització de bibliotràilers. 

La campanya consisteix a llogar un llibre en valencià en la Biblioteca Municipal o 

en les biblioteques de l’IES Alcalans o el CEIP Evaristo Calatayud, llegir-lo i elaborar 

una ressenya en format bibliotràiler; enviar la gravació per correu electrònic a 

l’adreça bibliotrailers@montserrat.es perquè es publique en xarxes i es cree una 

etiqueta amb un codi QR que remetrà al vídeo i que s’adherirà al teixell del llibre 

ressenyat. 

La campanya s’inicià el mes de febrer amb la celebració d’un taller de bibliotubers 

dintre dels actes de la VIII Setmana Cultural de Montserrat, el qual estava destinat 

exclusivament a alumnat de l’IES Alcalans.  

El període de recepció de vídeos anirà de l’1 de març fins al 30 de novembre de 

2023. En el mes de desembre, s’escolliran per sorteig 3 bibliotràilers i es farà 

entrega d’una tauleta tàctil als autors o autores d’aquests. 

La participació en la campanya estarà regulada per les clàusules següents: 

Primera. Participants 

La campanya està adreçada a la població en general. 

Segona. Condicions legals 

No es publicaran ni acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor, a 

la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. En definitiva, no 

s’acceptarà cap arxiu que siga contrari a la legislació vigent. 

Els vídeos hauran ser inèdites. 

En cas que el vídeo continga la imatge d’una persona menor d’edat, la 

responsabilitat la tindran les persones tutores legals d’aquesta. 
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El fet de participar en la campanya implica la cessió dels drets d’imatge a 

l’Ajuntament de Montserrat per a la difusió i la reproducció dels vídeos a través de 

canals i xarxes socials. 

Tercera. Participació 

En les biblioteques hi haurà tríptics a disposició del públic amb informació sobre la 

campanya; en aquest full es facilita un enllaç a les bases completes i un formulari 

de participació. Les persones que desitgen participar en la campanya hauran 

d’emplenar el formulari mitjançant el qual declaren que coneixen i accepten les 

presents bases (en cas de persones menors d’edat, hauran de ser les persones 

tutores legals qui emplenen el formulari en representació seua), i tornar-lo a la 

biblioteca quan facen la devolució del llibre. 

Presentació de bibliotràilers: 

 Es presentarà un bibliotràiler per llibre llogat i llegit. Un mateix participant no 

podrà presentar més d’un vídeo per títol. 

 Cada persona participant pot presentar tants vídeos com vulga, sempre que 

corresponguen a distints títols. 

 El títol del vídeo serà el del llibre a què corresponga. 

 Solament s’acceptaran bibliotràilers de llibres en valencià i fets en valencià. 

 El contingut de la gravació pot ser divers, no és necessari que hi aparega 

cap persona explicant les seues impressions, es pot fer amb una veu en off 

sobre imatges de paisatges, de llibres, d’animals, etc. 

 Els vídeos es poden fer amb qualsevol dispositiu de gravació (telèfon mòbil, 

tauleta tàctil, càmera fotogràfica, càmera de vídeo...). 

 La gravació s’ha de fer en format horitzontal. 

 La duració del vídeo serà aproximadament d’1 minut.  

 Els bibliotràilers s’han d’enviar a: bibliotrailers@montserrat.es. En el correu 

caldrà indicar: títol del vídeo (ha de coincidir amb el del llibre), nom i cognoms 

de la persona participant, edat i telèfon de contacte (en cas de ser menor 

d’edat, també les dades de les persones tutores legals). 

Un cop revisat el bibliotràiler rebut i donat el vistiplau, es penjarà a les xarxes i 

s’elaborarà una etiqueta amb un codi QR que s’adherirà al teixell del llibre 

corresponent.  

En cas que es presente més d’un bibliotràiler d’un mateix títol (presentats per 

diferents persones), es publicaran tots, però solament s’inclourà en el teixell el QR 

que enllace amb el que s’haja presentat primer. 

No s’acceptarà ni es farà servir la gravació de cap persona que no haja entregat el 

full de participació correctament emplenat en la biblioteca en el moment de la 

devolució del llibre. Després de fer les comprovacions pertinents es confirmarà la 

recepció del bibliotràiler responent al correu en què s’haja rebut. 
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La data de recepció dels bibliotràilers s’iniciarà l’1 de març i finalitzarà el 30 de 

novembre de 2023, ambdós dies inclosos. 

Els vídeos que no complisquen els requisits d’aquestes bases no es publicaran ni 

entraran en el sorteig final. 

Quarta. Sorteig 

En el mes de desembre es realitzaran 3 sortejos, un per cada biblioteca on es pot 

llogar un llibre: Biblioteca Municipal, Biblioteca IES Alcalans i Biblioteca CEIP 

Evaristo Calatayud. En cada sorteig entraran tots els bibliotràilers presentats en 

cada biblioteca.  

En cas que una mateixa persona isca guanyadora en dos o més sortejos es 

rebutjarà la papereta i se’n traurà una de nova. 

El premi consistirà en 1 tauleta tàctil. 

El fet de participar en la campanya implica el coneixement i l’acceptació d’aquestes 

bases. 

 

Montserrat, 28 de febrer de 2023 

 

AVIVA Montserrat i Departament de Joventut 

Ajuntament de Montserrat 

 

 


