
CONCURS TIK TOK: #ManlleuOrgullLGBTI 

Per tal de celebrar el dia de l’orgull LGBTI (28 de juny) a Manlleu es proposa un 

concurs de vídeos creatius a Tik Tok o a Reels, l’objectiu és que els i les  joves de 

Manlleu ajudin a visibilitzar l’orgull LGBTI, a través d’un vídeo curt i original creat a 

través de les plataformes Tik Tok o Reels, sempre des del respecte i la llibertat. 

Per participar caldrà crear un vídeo de com a molt un 1 minut de durada a través de 

les plataformes tik tok o Reels, utilitzant el hashtag #ManlleuOrgullLGBTI, després 

caldrà inscriure el vídeo a través del formulari que trobareu al web 

www.manlleu.cat/joventut/manlleuorgulllgbti  introduint les vostres dades i l’enllaç 

del vostre vídeo 

Els tres premis són: 

1.- Dues Entrades a Port Aventura 

2.- Una entrada al Túnel del Vent 

3.- Dues entrades per un espectacle al Teatre Municipal de Manlleu 

Els vídeos seran visionats pel següent jurat format per persones que decidiran les 

tres persones guanyadores dels premis: 

- Laura Icart, experta en polítiques LGBTI+ i tècnica del Servei d’Atenció Integral 

(SAI) de l’Oficina Tècnica d’Igualtat i LGBTI d’Osona. 

- Sergi Calle, expert en cinema i tècnic TIC de l’Ajuntament de Manlleu 

- Marta Costa, experta en màrqueting digital. 

Es pot participar des del dia 2 de juny fins al 28 de juny (ambdós inclosos) 

El concurs està organitzat per l’Ajuntament de Manlleu amb la col·laboració de 

l’espai d’adolescents, Fem Pinya. 

 

 

 

Bases reguladores del concurs de Tik Tok #ManlleuOrgullLGBTI 

1. Objectiu:  Aquestes bases regulen la convocatòria del concurs juvenil 

‘CONCURS TIK TOK: #ManlleuOrgullLGBTI’ que tenen com a objectiu que els i 

les joves de Manlleu ajudin a visibilitzar l’orgull LGBTI, a través d’un vídeo curt i 

original creat a través de les plataformes Tik Tok o Reels, sempre des del 

respecte i la llibertat. 

http://www.manlleu.cat/joventut/manlleuorgulllgbti


2. Característiques del concurs: 

Es proposa la creació de vídeos a través de la plataforma TikTok o Reels, d'estil 

lliure, al voltant de la temàtica “#ManlleuOrgullLGBTI”. Després caldrà inscriure 

el vídeo a través del formulari que trobareu al següent web,  introduint les 

vostres dades i l’enllaç del vostre vídeo: 

www.manlleu.cat/joventut/manlleuorgulllgbti 

S'estableixen tres premis per als vídeos més ben valorats pel jurat. Es tindran 

en compte els següents requisits: 

- Els vídeos han de ser originals i propis de l'autor/a al qual pertany el compte. 

- No s'admetran vídeos ofensius o que atemptin contra els drets de terceres 

persones. 

- S'admet un vídeo per participant, amb una durada màxima de 60 segons. 

- L'estil és lliure: es pot incloure humor, ball, efectes especials… 

3. Jurat i criteris de valoració: 

El jurat estarà format per especialistes de l'àmbit de la cultura audiovisual i la 

creativitat a les xarxes socials. Cada membre del jurat valorarà les obres de 0 a 10 

punts i es tindran en compte les puntuacions mitjanes per a cada obra. Es valorarà 

l'atractiu del vídeo en conjunt, tant en forma com en contingut, tenint en compte 

aspectes com la seva originalitat, creativitat, claredat i interès del missatge. 

La decisió del jurat serà inapel·lable 

4. Participants: 

Hi podran participar persones a partir de 15 anys, residents o nascudes a Manlleu. 

després caldrà inscriure el vídeo a través del formulari que trobareu al web 

www.manlleu.cat/joventut/manlleuorgulllgbti introduint les vostres dades i l’enllaç del 

vostre vídeo. Els i les joves premiats hauran d’acreditar el compliment d’aquests 

requisits. 

5. Premis: 

S'estableix un total de tres premis no metàl·lics: 

1.- Dues Entrades a Port Aventura 

2.- Una entrada al Túnel de Vent 

3.- Dues entrades per un espectacle al teatre Municipal de Manlleu 

Les persones participants accepten aquestes bases i autoritzen a l’Ajuntament de 

Manlleu per exhibir les obres guanyadores al lloc i en les dates que estimi més 

oportunes. Les obres, així com el títol i l'autor/a es faran públics. 

http://www.manlleu.cat/joventut/manlleuorgulllgbti
http://www.manlleu.cat/joventut/manlleuorgulllgbti


El tractament de les dades personals facilitades té com a única finalitat la participació 

en el concurs, procedint a la seva eliminació una vegada quedi resolt aquest. 

6. Selecció de les persones guanyadores: 

Un cop finalitzat el termini de presentació de vídeos del 2 al 28 de juny, el jurat serà 

encarregat de decidir les persones guanyadores d'acord amb els criteris indicats a 

l'apartat 3. La decisió del jurat es publicarà a la web i a les xarxes del concurs: 

@manlleueja. 

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

L'organització es reserva el dret de resoldre, com cregui convenient, qualsevol situació 

no prevista en aquestes bases, així com a fer possibles canvis de dates o terminis a 

conseqüència de l'actual crisi sanitària. 

7. Organització: 

El concurs està organitzat per l’Ajuntament de Manlleu amb la col·laboració de l’espai 

d’adolescents, Fem Pinya. 


