
1.CONVOCATÒRIA
Pagès Editors, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de 
la Diputació de Lleida i el diari Segre convo-
quen el Concurs de fotografia #Instanegre ‘El 
Segre de Negre 2022’ per tal de promoure el 
gènere negre en totes les seves vessants.

2.CATEGORIES
2.1. El concurs compta amb una sola categoria 
que consisteix a fer una fotografia de temàtica 
negra, criminal, detectivesca i/o de misteri. 

3.PROCEDIMENT
3.1. Les fotografies s’hauran d’enviar a través 
d’Instagram amb els hashtags #segrediari i 
#elsegredenegre. 
3.2. Caldrà que els concursants segueixin els 
comptes @segrediari i @elsegredenegre.

4.TERMINI
4.1 El termini de presentació de les fotografies 
s’obrirà el dia 23 de maig de 2022 i finalitzarà 
el dia 3 de juny de 2022 a les 8:00 h. 

5.PREMIS
5.1. El guanyador rebrà un lot de llibres i de 
productes de proximitat i una subscripció digi-
tal semestral a Segre.com.

6. JURAT
6.1. El jurat estarà format per Marta Planes, 
Joan Teixidó i Santi Iglesias.

7. VEREDICTE
7.1. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Els 
premis no podran quedar deserts. A més a més, 
el jurat podrà resoldre tota qüestió de la seva 
competència que no hagi quedat establerta de 
forma explícita en aquestes bases. La decisió 
del Jurat es farà pública a les xarxes socials i 
als mitjans de comunicació.

8. CONCESSIÓ
8.1. El guanyador es comunicarà a través dels 
comptes d’Intagram @segrediari i @elsegre-
denegre. El premi serà lliurat el dissabte, 4 de 
de juny de 2022 durant la clausura del festival. 
Es demana la presència de la persona guanya-
dora a l’acte o persona que la representi en cas 
d’impossibilitat d’assistir-hi per malaltia, com-
promisos professionals o altre impediment.

9. DRETS I OBLIGACIONS
9.1. L’organització dels premis es reserva el 
dret a publicar l’obra premiada. El termini 
màxim per a la publicació serà d’un any. 

9.2. Les persones participants es responsabilit-
zen que no hi hagi drets de tercers sobre l’obra 
presentada i són responsables de qualsevol 
responsabilitat per drets d’autor.

9.3. El fet de presentar-se al premi suposa l’ex-
pressa conformitat dels autors amb aquestes 
bases.
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