
 

 
 

BASES DE LA CAMPANYA I SORTEIG #MOUTEAOLOT 
  

 
#MouteAOlot és el nom de la nova campanya i sorteig que l’Ajuntament d’Olot amb el 
suport de l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO) impulsa per fomentar, potenciar, 
promocionar i visualitzar la mobilitat sostenible de la ciutat amb motiu de la participació 
d’Olot en els actes de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 2021.  
 
El projecte es basa en un concurs de fotografia a les xarxes socials Twitter, Facebook i 
Instagram sobre mobilitat sostenible. Per participar-hi, només cal penjar una fotografia 
o vídeo a una de les tres xarxes socials amb el hashtag #MouteAOlot on es pugui veure 
elements, persones o exemples d’ús de transports sostenibles a Olot.  
 
Què cal fer? 
Fer una fotografia o vídeo que mostri exemples de mobilitat sostenible a Olot. 
Penjar-ho a Twitter, Facebook o Instagram amb l’etiqueta #MouteAOlot.  
 
S’hi pot participar tantes vegades com es vulgui! 
Es pot participar les vegades que es vulgui, sempre i quan s’utilitzin imatges o vídeos 
diferents en cada publicació. 
 
Quan? 
Cal que es puguin penjar les fotografies o vídeos del 16 de setembre al 17 d’octubre. 
 
Qui pot participar? 
Tots els usuaris o usuàries majors de 18 anys que disposin de compte públic a Twitter, 
Facebook o Instagram.  
 
És imprescindible que els comptes siguin públics per així poder assegurar la visualització 
i recompte de la participació.  
 
Quin és el premi? 
El premi inclou un paquet de material per poder fer ús com dos mallots de Sismic, uns 
pals per caminar de Font Esports, una ampolla d’aigua, un paraigua, un joc de coberts 
ecològics i una bossa de roba de l’ACO.  
 
Com s’escollirà el guanyador o guanyadora? 
Un cop tancat el termini de participació, la persona guanyadora s’escollirà aleatòriament 
a través d’un programari de sortejos entre tots i totes les persones que hagin publicat 
una imatge complint amb els requisits esmentats el 18 d’octubre.   
 
Com es podrà recollir el premi? 
Des de l’Ajuntament d’Olot i l’Associació de Comerciants d’Olot es contactarà amb la 
persona guanyadora per confirmar i coordinar l’entrega del premi que es farà a la seu 



 

de l’ACO situada al carrer Bisbe Tomàs de Lorenzana, 15 d’Olot. El premi serà personal i 
intransferible; i no podrà ser bescanviat per diners en efectiu. 
 
 
 
 
 
 
 
Elements 
 

• Per participar és necessari penjar una fotografia o vídeo on es vegi la pràctica, 
mostra o exemple de mobilitat sostenible a la ciutat.  
 

• Es pot participar les vegades que es vulgui, sempre i quan s’utilitzin imatges o 
vídeos diferents en cada publicació.  
 

• Les entitats organitzadores (Ajuntament d’Olot i Associació de Comerciants 
d’Olot) no es fan responsable en cas que el guanyador faci un mal ús del premi o 
incompleixi el que disposen les bases legals. 

 

• Amb la participació en el concurs penjant una fotografia o vídeo, la persona 
participant autoritza a l’Ajuntament d’Olot i Associació de Comerciants d’Olot a 
publicar el seu nom i cognoms en cas que resulti guanyador o guanyadora així 
com una imatge personal per visualitzar l’entrega del premi.   
 

• Amb la participació en el concurs penjant una fotografia o vídeo amb el hashtag 
#MouteAOlot, la persona participant accepta lliurar els drets i que es pugui fer 
ús de la seva fotografia o vídeo per part de les administracions i entitats 
organitzadores: Ajuntament d’Olot i Associació de Comerciants d’Olot ACO.  

 

• L’Ajuntament d’Olot i l’Associació de Comerciants d’Olot es reserva el dret 
d’excloure qualsevol usuari o usuària que no compleixi les condicions de 
participació o que estigui fent un mal ús o abús del concurs o sorteig.  Es reserva 
el dret de donar de baixa i eliminar automàticament qualsevol participant que 
faci servir perfils falsos o de procedència dubtosa.  
 

• Les entitats organitzadores es reserven el dret de declarar desert o anul·lar el 
concurs i sorteig en cas de manca de participació.  

 
 
 

  

 


