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BASES DEL CONCURS DE MICRORELATS A TWITTER #relatsipetonsbdn“, CNL DE BADALONA I SANT 
ADRIÀ 
 
El Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià (amb NIF Q5856172A i seu social a 
l’avinguda d’Alfons XIII, 14-16, entl. 1a de Badalona) és l’organitzador i responsable del concurs de 
microrelats a twitter #relatsipetonsbdn, amb la col·laboració del Badiu Jove i l’Ajuntament de 
Badalona i el patrocini de les llibreries Cyber Còmics, El full, Girafa negra i Saltamartí.   
 
 
Participants 

- Usuaris del CNL de Badalona i Sant Adrià 
- Usuaris del Badiu Jove 
- Població en general 

 
 
Condicions  

1. Cal tenir un compte personal de Twitter o fer-se’l.  
2. Cal fer-se seguidor del compte de Twitter del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i 

Sant Adrià @cpnlbdnsab  
3. Les piulades 

- han d’estar escrites en català 
- les piulades han de ser de creació pròpia 
- han de tenir una extensió màxima de 140 caràcters (etiqueta inclosa) 
- La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases. 
 
 

Com participar-hi 

Els microrelats són piulades (un tuit) inspirats en les imatges del concurs a Instagram del Badiu Jove 
#llocsipetonsbdn i #lugaresybesosbdn, imatges de llocs de Badalona on els participants creuen que es 
poden fer petons.  
 
El CNL de Badalona i Sant Adrià anirà repiulant les imatges a Twitter amb l’etiqueta #relatsipetonsbdn 
i així els concursants hi podran posar el text. 
 
Es podran presentar tants microrelats com es vulgui. 
 
 
Terminis 

El joc s’iniciarà el 24 de març i acabarà el 16 d’abril a les 13 h. Els concursants podran piular els 
microrelats #relatsipetonsbdn fins al 16 d’abril a les 13 h.  
 
Els finalistes es donaran a conèixer mitjançant els comptes de Twitter  (@cpnlbdnsab) i Facebook del 
CNL de Badalona i Sant Adrià (CNLBadalonaSantadria) el dia 21 d’abril.    
 
 
 

https://twitter.com/cpnlbdnsab
https://mobile.twitter.com/cpnlbdnsab
https://www.facebook.com/CNLBadalonaSantAdria
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Jurat 

El jurat estarà format per persones del CNL de Badalona i Sant Adrià.  
 
 
Premis 

4 premis dotats cadascun amb 1 val per valor de 20 euros.  

El premi s’ha de bescanviar en la botiga que s’especifica al val i el termini és fins a un mes després de 
Sant Jordi.  

*El val no es canviarà en cap cas per diners.   

 
 
Lliurament de premis 
 
El dia 22 d’abril, vigília de Sant Jordi, a les 18 h a la plaça de la Vila de Badalona tindrà lloc el lliurament 
de premis amb motiu del Dia de Sant Jordi.  
 
Els microrelats finalistes es llegiran en veu alta aquest dia. Els relats guanyadors es publicaran al web 
del CNL i de les llibreries patrocinadores a partir del moment en què es faci públic el veredicte.   
 
Hi haurà 6 finalistes i 4 guanyadors. Si en un termini de 7 dies naturals les persones guanyadores no 
s’han adreçat al CNL per recollir el premi, perdran el  paper de guanyadors i el CNL proclamarà 
guanyador un altre finalista.   
 
 
Protecció de dades 

Les dades personals dels participants estaran subjectes a les condicions de protecció de dades que regeixen les 
plataformes Facebook i Twitter. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal,  us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al 
fitxer anomenat CONCURSOS, PROMOCIONS I ACTES DIVERSOS, la finalitat del qual és, entre d’altres, la gestió de 
les dades de les persones participants en concursos, promocions i actes del CPNL. L’òrgan responsable d’aquest 
fitxer és el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’adreça on us podeu adreçar per exercir els drets d’accés, 
modificació, cancel·lació i oposició és: Consorci per a la Normalització Lingüística (Carrer de Mallorca, 272, 8a 
planta 08037 Barcelona).  

 
 
Difusió i drets de propietat intel·lectual 

Les persones que participin en aquest concurs autoritzen el CNL de Badalona i Sant Adrià a fer ús, explotació i 
difusió de les piulades en activitats promocionals i de publicitat del concurs.  
Les piulades guanyadores i les finalistes passen a ser propietat del CNL de Badalona i Sant Adrià, que es reserva 
tots els drets per a l’ús, la reproducció, la difusió, l’exhibició, la comunicació pública i la divulgació en tot tipus de 
materials i publicacions del CNL, amb l’esment de l’autor/a.   


