
 

 

 

Bases del 9è concurs de microrelats del Centre de Normalització 

Lingüística del Maresme 

 

1. Objectiu 

El CNL del Maresme convoca la novena edició del concurs de microrelats amb l’objectiu de promoure l’ús de 

la llengua catalana a les xarxes socials, difondre l’activitat pròpia del CNL i el programa Voluntariat per la 

llengua, i les peculiaritats de la comarca.  

 

2. Condicions de participació 

✓ Els participants han de ser més majors de 18 anys. 

✓ Els microrelats han de ser escrits en català. 

✓ Per participar en el concurs és necessari tenir un compte personal de la xarxa social Twitter o 

Facebook.  

✓ Els participants han de ser seguidors dels comptes de Twitter o Facebook del Centre de Normalització  

Lingüística @CNLMaresme o del Voluntariat per la llengua Maresme @VxLMaresme.  

✓ No poden participar-hi comptes d’institucions, entitats, organismes ni col·lectius.  

✓ Els microrelats de persones vinculades al CNL no poden optar a premis.  

 

3. Procediment  

✓ El tema del concurs és Racons del Maresme. Pot fer referència a un racó natural del paisatge 

maresmenc, o un espai amb un encant especial, o bé un lloc amb una gràcia que el fa particular d’una 

vila de la comarca.   

✓ El microrelat es pot publicar a Twitter al compte https://twitter.com/CNLMaresme (@CNLMaresme) o 

https://twitter.com/VxLMaresme (@VxLMaresme). Ha d’incloure l’etiqueta #raconsmaresme i no pot 

tenir més de 280 caràcters.  

✓ El microrelat també es pot publicar a Facebook, a la pàgina del CNL del Maresme 

https://www.facebook.com/CNLdelMaresme/ o del Voluntariat per la llengua del Maresme 

https://www.facebook.com/vxlmaresme/. S’ha de penjar com a comentari de la publicació del concurs, 

que serà a l’encapçalament de les pàgines durant el termini de participació. Ha d’incloure l’etiqueta 

#raconsmaresme i l’extensió màxima és de 50 paraules. 

✓ Només es pot participar amb un compte personal de Twitter o de Facebook.  

✓ Els participants poden escriure, com a màxim, 5 microrelats, ja sigui a través de  Facebook o de 

Twitter.   

✓ Els microrelats presentats han de ser inèdits i originals i no poden haver estat presentats ni premiats 

en cap altre concurs. 

✓ Entre tots els microrelats, el jurat  en seleccionarà i en  premiarà tres.  



 

 

 

✓ L’organització es reserva el dret d’excloure del concurs els microrelats que no s’ajustin a les 

característiques requerides, que puguin resultar ofensius pel seu contingut o que puguin ocasionar 

algun tipus de perjudici. 

✓ Si ho considera oportú, el jurat pot declarar desert algun dels premis.  

✓ El jurat estarà format per un/a representant de Biblioteques de Mataró, un/a representant  del 

programa Voluntariat per la llengua i una persona vinculada a la cultura i la llengua de la comarca. 

  

4. Calendari 

✓ El període de participació és del 23 d’abril al 7 de juny, ambdós inclosos. 

✓ Lliurament de premis: un cop f inalitzat el termini de participació es publicarà a la pàgina web del CNL 

del Maresme i a les seves xarxes socials la data i el lloc del lliurament de premis. En el mateix acte 

es farà entrega dels premis de la vuitena edició del concurs que va quedar ajornada.  

✓ Posteriorment al lliurament de premis, els microrelats guanyadors es publicaran als comptes de 

Twitter i de Facebook del CNL del Maresme i del Voluntariat per la llengua Maresme, i a la pàgina 

web del CNL del Maresme. 

 

 

5. Difusió i drets de propietat intel·lectual 

Les persones interessades a participar en aquest concurs autoritzen el CNL del Maresme a fer-ne ús, 

explotació i difusió, amb relació a activitats promocionals i de publicitat del concurs, sense cap limitació 

temporal o territorial. En cas que l’organització vulgui fer ús de les obres presentades a concurs fora d’aquest 

àmbit, en sol·licitarà l’autorització a l’autor/a.  

 

Els tres microrelats guanyadors passen a ser propietat del CNL del Maresme, 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.  

 

L’organització es reserva el dret de comunicar públicament el nom i els cognoms dels guanyadors, així com 

la possibilitat d’utilitzar els microrelats en totes les activitats relacionades amb el premi, o amb f inalitats 

promocionals o publicitàries del concurs, sense que els guanyadors tinguin dret a rebre cap mena de 

contraprestació a canvi. 

 

 

6. Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitat 

La participació en el concurs comporta l’acceptació de totes les bases. Els microrelats que no s’hi ajustin 

queden directament exclosos del concurs.  

 

7. Protecció de dades de caràcter personal 



 

 

 

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, el Consorci per a la Normalització Lingüística recollirà només les dades 

personals dels concursants premiats o classif icats, que s'incorporaran al f itxer anomenat Concursos, 

promocions i actes diversos, la f inalitat 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 f itxer és el CPNL i 

l’adreça on us podeu adreçar per exercir els drets d’accés, modif icació, cancel·lació i oposició és: Consorci 

per a la Normalització Lingüística Carrer de Muntaner, 221,  08036 Barcelona. 

 

 

Hi col·laboren: 

    

          

 


