
BASES DEL CONCURS GastroEureka! 

1. Objectiu 

El concurs GastroEureka! vol animar els blogaires gastronòmics a visitar el 
Mercat de Mercats tot proposant-los la recerca d’un producte alimentari 
present a la fira sobre el qual hauran d’escriure un post que cada participant 
penjarà en el seu blog.  

Un cop publicat el post, caldrà que ens facin arribar la URL per poder-ne 
fer la lectura i valoració per part del nostre jurat, Mikel López Iturriaga, 
autor del blog ‘El Comidista’ al diari El País. 

2. Organització 

El concurs “GastroEureka!” està organitzat per l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona amb CIF P-5801916 G (denominat en endavant 
Mercats de Barcelona), té àmbit nacional i pretén trobar noves vies de 
participació en la fira Mercat de Mercats. 

3. Requisits dels participants 

a) Podran concursar-hi tots aquells/es autors/es de blogs dedicats al món de 
la gastronomia, escrits en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya.   

b) Els blogaires que vulguin participar en el “GastroEureka!” podran tenir 
blogs personals, periodístics, fotologs o videoblogs, però en cap cas blogs  
empresarials o corporatius.  

c) No hi ha restricció de país d’origen o residència. 

d) No hi ha restriccions per tipus de domini i/o allotjament del blog. 

e) Els participants han de ser majors de 18 anys. 

f) El contingut del blog serà íntegrament dedicat al món de la gastronomía i 
es valorarà especialment la voluntat innovadora i personal de l’edició dels 
continguts del blog i la seva aparença. 

4. Requisits dels posts 

El tema:  

Recerca d’un producte a l’interior del recinte del mercat de mercats, es a 
dir als estands ubicats en la zona comercial i de cuina de mercat, situats a 



l’Avinguda de la Catedral, per convertir-lo en el protagonista d’un post que 
ha de contenir el motius de l’elecció d’aquest producte. Tot això explicat 
des d’un punt de vista original. 

Les Condicions: 

- Un post per participant 

- Tot i que no hi ha límit d’extensió, si que es demana concisió en la 
redacció. No es tracta de parlar de tot sinó afinar en les qüestions 
seleccionades. 

- El text ha d’anar acompanyat d’un mínim d’una imatge pròpia que ha de 
tenir qualitat des del punt de vista visual. No valdran imatges pixelades o 
borroses però si imatges tractades amb filtres o editades.  

- El text ha de tenir un valor informatiu, de manera que de la seva lectura se 
n’extregui algun tipus de coneixement relacionat amb la gastronomia i el 
producte alimentari de mercat. 

Es valorarà :  
 
- Que tinguin un bon nivell de redacció. 
- Que tinguin un punt de vista únic, idiosincràtic, original o amb sentit de 
l’humor. 
 

5. Inscripció  

Tots els participants s’inscriuran enviant un mail a 
mercatsdebarcelona@gmail.com , indicant en el assumpte “GastroEureka 
2012”, en el qual han de constar les seguents dades personals: 

 
• Nom 
• Cognoms 
• E-mail 
• Telèfon de contacte 
 
L’organització es reserva el dret d’admissió. 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de 
Dades de caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors NO 
s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Barcelona. 
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6.- Funcionament 

Un cop publicat el post en els respectius blogs de cada participant, els 
concursants estan obligats a fer arribar la URL d’aquest post a Mercats de 
Barcelona.  

En cap cas Mercats de Barcelona farà el seguiment dels blogs inscrits en el 
concurs, per tant, només s’inclouran entre els possibles premiats els blogs 
que ens hagin fet arribar la URL del post. 

Les URL dels post publicats s’han de fer arribar a 
mercatsdebarcelona@gmail.com, indicant a l’assumpte “GastroEureka 
2012 » 

7. Calendari del concurs 

a) Període d’inscripció: comença en el moment de publicació d’aquestes 
bases i finalitza el dia 18 d’octubre a les 24:00h. Qui no s’hagi inscrit dins 
d’aquest termini, no podrà participar-hi. 

b) Del 19 al 21 d’octubre: treball de camp durant el Mercat de Mercats a la 
recerca del tema pel post, dintre dels horaris de la fira. 

c) El període de publicació dels posts: s’inicia el 22 d’octubre a les 10:00h. 
i finalitza el 4 de novembre del 2012 a les 24:00h. Qualsevol post publicat 
fora d’aquest horari no serà acceptat al concurs. 

d) El jurat valorarà els posts presentats al concurs entre els dies 5 i 12 de 
novembre. 

e) El guanyador serà anunciat al blog de Mercat de Mercats 
(www.mercatdemercats.wordpress.com) i al Facebook de mercats de 
Barcelona, entre el 12 i 14 de novembre de 2012. L’organització ho 
comunicarà per e-mail als guanyadors. 

f) El lliurament dels premis tindrà lloc durant un acte a la Fàbrica Moritz el 
dia 16 de novembre a les 19 hores. 

8. Comunicació  
 
Mercats de Barcelona es posarà en contacte amb els guanyadors amb un e-
mail. El guanyador haurà de confirmar a Mercats de Barcelona, mitjançant 
un altre e-mail, la seva voluntat d’obtenir definitivament el premi.  
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El premi no es podrà considerar desert. En el supòsit que el seleccionat no 
compleixi els requisits, no confirmi la seva voluntat de rebre el premi, hi 
renunciï, no acrediti la seva identitat o el compliment de les altres 
condicions, el premi passarà automàticament al següent classificat, que 
estarà obligat a acreditar la seva identitat i a acceptar el premi via e-mail. 

9. Premis 

Primer premi: Panera de productes de la fira “Mercat de Mercats” gentilesa 
dels comerciants participants. 

Segon premi: Un sopar o un esmorzar per dues persones en un dels 
restaurants del Cuina de Mercat. 

Per part del jurat es proposarà un únic post com a guanyador del 1r premi i 
un finalista com a guanyador del 2n premi. 
 
Els posts guanyador i finalista seran publicitats en el blog de Mercat de 
Mercats. 
 

10. Membres del jurat 

El jurat serà compost únicament i exclusivament pel blogaire Mikel López 
Iturriaga, autor del blog El Comidista del diari El País. 

11. Criteris del jurat 

Si el volum de participants fos superior a 100, l’organització farà una 
primera selecció de 40, que seran aquells definitivament valorats pel jurat. 

El jurat valorarà la creativitat i la innovació. Així com la capacitat de 
combinar els diferents ingredients. El jurat es reserva el dret de descartar 
els posts que no reuneixin un mínim de requisits de qualitat. 

12. Resolució del jurat 

La decisió del jurat, que no podrà declarar deserta la convocatòria, és 
inapel·lable. 

13. Drets d’autor 

Els participants al concurs “GastroEureka!” cedeixen tots els seus drets 
perquè es publiquin els posts al blog Mercat de Mercats, així com per a 
futurs altres usos. 



14. Reserves i limitacions 
Les dades hauran de ser facilitades pel participant de forma veraç. 
Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als 
organitzadors del present concurs a desqualificar al guanyador per 
participar i poder disposar del corresponent premi.  

Mercats de Barcelona queda eximit de qualsevol responsabilitat en el 
supòsit d'existir algun error en la captura o transcripció de les dades 
facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació. 

Mercats de Barcelona podrà sol·licitar als premiats identificació mitjançant 
el DNI o una altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la 
seva majoria d'edat.  

Mercats de Barcelona es reserva el dret a desqualificar qualsevol post que 
no compleixi els següents requisits: 

Els participants afirmen i garanteixen, pel que fa al seu post, que no mostra 
el següent: 

- contingut amenaçador, fals, mal interpretable, abusiu, difamatori, vulgar, 
obscè i/o escandalós.  

- continguts que violen els drets de les persones a la privadesa o a la 
publicitat. 

15. Acceptació i publicació de les bases 

La participació al “GastroEureka!” implica l’acceptació de les bases del 
concurs. 

Aquestes bases estaran a disposició del participants al blog de Mercat de 
Mercats: http://mercatdemercats.wordpress.com/activitats-2-0 
 
16.- Condicions generals 

Mercats de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que 
consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un 
mal ús o abús del concurs. 
 
Mercats de Barcelona es reserva el dret de donar de baixa i eliminar 
automàticament qualsevol participant que faci servir perfils falsos o de 
procedència dubtosa. En aquests casos, cancel·larem la seva participació. 
S’entén per mal ús el no desenvolupament de qualsevol condició inclosa en 
aquestes bases. 
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Els usuaris, pel simple fet de participar, accepten aquestes bases i el criteri 
de Mercats de Barcelona pel que fa la resolució de qualsevol incidència que 
pugui sorgir. 
 
Mercats de Barcelona es reserva el dret de modificar, si fos necessari, les 
condicions d’aquest concurs per altres de similars característiques. En 
aquest cas, s’informarà de les mencionades modificacions al blog de 
Mercat de Mercats 

17. Altres especificacions 
Mercats de Barcelona no assumirà cap responsabilitat per problemes o 
fallades tècniques de les xarxes socials, línies telefòniques, sistemes 
informàtics, servidors, programari o error de qualsevol missatge de correu 
electrònic destinat a Mercats de Barcelona. 
 
 


