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Bases del concurs

L’Ajuntament de Lleida, mitjançant l’Àmbit de 
Comerç de la Regidoria de Consum, Comerç, 
Mercats i Participació, convoca un concurs adreçat 
als empresaris i empresàries de comerç i serveis, 
amb l’objectiu de donar la benvinguda al monument 
més icònic de la nostra ciutat, l’estàtua d’Indíbil i 
Mandoni.

Aquestes bases contenen els requisits que hauran 
de complir els comerços que participin en aquest 
concurs.



Condicions

Tenir un establiment de comerç o de servei
al municipi de Lleida.
 
Ser seguidor/a del compte d’Instagram 
@comercimercatslleida i @ajuntamentdelleida.

Etiquetar la fotografia o el vídeo als comptes 
d’Instagram del punt 2.

Etiquetar amb els següents hashtags del concurs 
#retrobaindibilimandoni
#comerçlleida

1.

2.

3.

4.



Funcionament

S’estableixen 2 categories:

L’establiment participant haurà de realitzar un vídeo 
(durada màxima de 30-40 segons) o una fotografia 
donant la benvinguda a l’Indíbil i Mandoni en què es 
visualitzi l’establiment i els productes o serveis que 
ofereixen, i a continuació publicar-la al seu compte 
d’Instagram, etiquetar al compte de la regidoria i 
utilitzar els hashtags del concurs.

Diàriament es compartirà des del compte d’Instagram 
de la regidoria totes les fotografies i vídeos que hi 
hagin etiquetades del 17 de novembre al 8 de 
desembre de 2021.

Categoria
“Millor fotografia 
de Benvinguda a 
l’Indíbil i Mandoni”

Categoria
“Millor vídeo 
Benvinguda a 
l’Indíbil i Mandoni”

1. 2.



Funcionament

Tots aquells establiments que ho publiquin i comparteixin 
fora del període descrit anteriorment quedaran 
automàticament fora del concurs.

Al finalitzar el període de presentació, el dia 9 de desembre 
s’anunciarà a l’Instagram de la regidoria les 5 fotografies 
(categoria “Millor fotografia de Benvinguda a l’Indíbil i 
Mandoni”) i els 5 vídeos (categoria “Millor vídeo de 
Benvinguda a l’Indíbil i Mandoni”) amb major número de 
“m’agrades” que passaran a la final.
 
I per acabar, el dia 10 de desembre i amb motiu de l’acte 
“Retroba’t amb Indíbil i Mandoni” es comunicarà i lliurarà el 
premi als 3 establiments guardonats. Els organitzadors del 
concurs, es reserven el dret de prorrogar o modificar l’acte 
de lliurament dels premis si així ho consideressin convenient 
o si concorreguessin circumstàncies excepcionals.



Passos per participar

Indíbil i Mandoni,
estan a punt de tornar a Lleida

Si tens un establiment, retroba’t a Instagram amb 
Indíbil i Mandoni, donant-los la benvinguda amb 
una imatge o bé un vídeo
 
Escenifica com els donaries la benvinguda 
utilitzant els productes o realitzant un servei del 
teu establiment. Pots  disfressar-te, cantar, ballar, 
improvisar un plat, una tapa.... i no t’oblidis de 
donar a  conèixer el teu establiment! Pots mostrar 
el nom, el logo o altre element que t’identifiqui.

1.

2.

3.



Passos per participar

Per participar

Les publicacions amb més likes passaran a la 
final! Promociona la teva publicació i guanya 
#productesdeproximitat

Més informació a 
https://comercmercatsconsum.paeria.cat/ 

Retroba’t amb Indíbil i Mandoni,
benvinguts a casa!

Segueix @comercimercatslleida i @ajuntamentdelleida.

Publica la imatge/vídeo etiquetant @comercimercatslleida
i els hahstags #retrobaindibilimandoni #comerçlleida

4.
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Premis i jurat

Premi a la “Millor Benvinguda Indíbil i Mandoni”

(fotografia o vídeo): Degustació d’un menú per a dues 
persones a un restaurant de cuina tradicional i de proximitat 

(valorat en 90€).

Premi “Millor fotografia de Benvinguda
a l’Indíbil i Mandoni”

Lot de productes de proximitat (valorat en 50€).

Premi “Millor vídeo de Benvinguda
a l’Indíbil i Mandoni”

Lot de productes de proximitat (valorat en 50€).

Un cop publicats i anunciats els 5 finalistes de vídeos i el 5 
finalistes de fotografies, el jurat és reunirà per escollir els 3 
establiments guanyadors dels següents premis:



Premis i jurat

El premi a la “Millor Benvinguda Indíbil i Mandoni”, 
s’atorgarà a un dels 10 finalistes sigui de fotografia o de 
vídeo que els membres del jurat hagin considerat que 
representa la millor benvinguda segons els criteris 
establerts.

L’anunci dels establiments guardonats es farà el dia 10 de 
desembre mitjançant l’Instagram i les xarxes socials de 
l’Ajuntament de Lleida.

Es contactarà amb els premiats a través del mateix 
compte d’Instagram en què hagin participat. En el cas que 
no hi puguem establir contacte, els premis es traslladaran 
a la següent persona que hagi sortit escollida.

El jurat estarà format per un equip tècnic de l’Ajuntament 
de Lleida i estarà assistit per un secretari o una secretària, 
que aixecarà acta de les consideracions dels seus 
membres i que estarà signada per tots els seus integrants.



Criteris de valoració

Els membres del jurat per escollir els premiats valoraran 
fonamentalment els criteris següents: l’ambientació 
temàtica “Benvinguts Indíbil i Mandoni”, l’originalitat, la 
il·luminació, la complexitat, l’estètica, la creativitat, el 
muntatge i la innovació.



Conformitat

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de 
forma expressa de les presents bases.

Els establiments participants donen el consentiment a 
l’Ajuntament de Lleida per utilitzar el nom de l’establiment i 
la fotografia o el vídeo amb finalitats publicitàries d’aquesta 
campanya.

En cas que desitgi obtenir més informació podrà posar-se 
en contacte enviant un mail a: imc@paeria.cat.




