
 
 

CONCURS DE SANT JORDI 2018 - BASES LEGALS 
 
 
Organitza: Col·legi de Periodistes de Catalunya. CIF: Q-5856081-D. Rambla de          
Catalunya, 10. 08007 Barcelona. E-mail: contacte@periodistes.cat 
 
La data de començament del concurs és el dilluns 9 d’abril a les 12:00 hores i la de                  
finalització del concurs és les 23:59 hores de la Diada de Sant Jordi. 
 
Consisteix a publicar una recomanació de lectura d’un llibre de periodisme o            
comunicació a qualsevol de les 3 xarxes socials on està present el Col·legi (Facebook,              
Twitter i Instagram). No poden participar perfils corporatius, només persones físiques           
amb el seu perfil personal. Cada participant pot concursar com a màxim amb els 3               
perfils possibles, 1 per cadascuna de les xarxes esmentades. 
 
Mecànica del concurs a cadascuna de les xarxes: 

● Facebook [collegiperiodistes]: deixar un comentari de la lectura recomanada al          
post del col·legi on es publiqui la mecànica del concurs. 

● Twitter [@periodistes_cat]: escriure un tweet amb el títol del llibre acompanyat           
amb les etiquetes #SantJordi2018 #LaCasaDelsPeriodistes. 

● Instagram [periodistes_cat]: fer-se seguidor/a del compte del Col·legi. Donar         
“like” al post on es publiqui la mecànica del concurs. Deixar un comentari amb la               
recomanació de lectura. Fer menció a 2 amics o amigues. 

 
Entre totes les participacions, es farà un sorteig a través de la plataforma Sortea2.com              
NIF: 53690618Q. El dimarts 24 d’abril es proclamarà el guanyador o guanyadora del             
concurs i els 2 suplents. Es notificarà al butlletí electrònic del Col·legi i els seus               
comptes de Facebook, Twitter i Instagram. Si el guanyador/a no ha contactat amb             
l'organitzador transcorregudes 24 hores, el premi s'atorgarà al primer suplent, qui tindrà            
24 hores més per comunicar-se amb l'organitzador i així successivament. 
 
Valor i naturalesa del premi: el guanyador o guanyadora rebrà 10 hores de formació              
gratuïtes al nostre Centre de Formació (per consumir abans d'acabar l’any 2018) i             
podrà d’escollir entre una subscripció per 1 any a l’edició electrònica de la revista              
Capçalera a iQuiosc o un lot de llibres de la col·lecció Vaixells de Paper. 
 
Els guanyadors/es i suplents hauran d'acceptar que el seu nom d'usuari i foto de perfil               
pública de Facebook, Twitter o Instagram es publiquin en els perfils o altres llocs web               
del Col·legi de Periodistes per comunicar els guanyadors/es del premi. 
 

mailto:contacte@periodistes.cat
https://www.sortea2.com/
https://www.periodistes.cat/formacio
https://www.periodistes.cat/capcalera


No estaran permesos els comentaris el contingut dels quals es consideri inadequat,            
que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de            
tercers. Els participants que incloguin continguts ofensius seran desqualificats. Així          
mateix es desqualificarà als participants que incompleixin les regles del concurs o que             
actuïn de manera fraudulenta.  
 
El Col·legi de Periodistes no es farà responsable en cas que el guanyador faci un mal                
ús del premi o incompleixi el que es disposa a les bases legals. 
 
Protecció de dades de caràcter personal: informem els guanyadors/es i suplents que            
les seves dades s’utilitzaran exclusivament per a aquest concurs, no se cediran a             
tercers i d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de               
dades de caràcter personal, tenen dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se a             
què les seves dades siguin tractades pel Col·legi de Periodistes de Catalunya,            
comunicant-ho a contacte@periodistes.cat o adreçant-se a Rambla de Catalunya, 10.          
08007 Barcelona. 
 
Contacte i reclamacions: contacte@periodistes.cat o adreçant-se a Rambla de         
Catalunya, 10. 08007 Barcelona. 
 
Els participants accepten aquestes bases legals pel fet de participar en el concurs. 
 
 

Barcelona, 9 d’abril de 2018 
 


