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Helena Güell guanya el concurs
d'Instagram de la Fira de la Llavor
de Roda
Una foto de Marta Marly ha estat distingida com la més original
Imatge guanyadora d'Helena Güell.

Una imatge d'Helena Güell ha estat la guanyadora del concurs d'Instagram de la Fira de la Llavor
de Roda de Ter
(http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/41121/fira/llavor/tradicional/roda/ter/punt/trobada/sector/
agroecologic/local) . El jurat, format pels gestors d'InstaOsona, organitzadors de la Fira de la
Llavor i membres del consistori rodenc, ha considerat que la imatge de Güell ?reflecteix l'esperit
de la fira i el respecte per la terra i els treballs tradicionals?. Helena Güell s'emporta un lot de
productes de la fira, el llibre ?El poeta i la fàbrica? (amb fotos antigues de Roda de Ter i una audició
de Ramon Martí i Pol) i una ruta Miquel Martí i Pol.
En aquest concurs també s'ha premiat la fotografia més original. En aquesta categoria, la
imatge guanyadora ha estat de Marta Marly. La foto reflecteix un dels tallers que es van celebrar
a la fira, el taller de pa. Marly s'emporta un lot de productes de la fira i el llibre ?El poeta i la
fàbrica? (també amb fotos antigues de Roda de Ter i una audició de Ramon Martí i Pol).
En total, s'han presentat un centenar de fotografies al concurs. S'havien de publicar entre el 5 i el
8 d'abril, havien de reflectir l'esperit de la fira i estar etiquetades amb el hashtags #instaosona i
#firallavor14. Durant els propers dies tindrà lloc l'acte d'entrega dels premis.
Aquest és el tercer concurs que organitza InstaOsona després de la bona acollida del primer
relacionat amb els Tonis de Taradell i del segon entorn el Carnaval de Terra Endins. Per als
propers mesos ja s'estan preparant altres concursos que volen, com sempre, potenciar i
promocionar el territori i el patrimoni osonenc.
La comunitat d'InstaOsona compta ja amb 791 seguidors i gairebé 6.300 imatges publicades
amb l'etiqueta #instaosona.
Galeries de fotos:
- Fira de la Llavor Tradicional, 2014
(http://galeries.grupnaciodigital.cat/galeries/osona/Fira_de_la_llavor_tradicional_roda_de_ter/007Fira_de_la_llavor_tradicional_roda_de_ter.jpg) (José Manuel Gutíerrez)
- Fira de la Llavor Tradicional, 2013
(http://www.naciodigital.cat/osona/galeria/3531/pagina1/1a/fira/llavor/tradicional/roda/ter) (Joan
Parera i M. Àngels Roviró)

La imatge més original, de Marta Marly.
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