
 
 

Bases del concurs 

SI PER SANT JORDI VOLS GAUDIR, 

ROSA, LLIBRE I UN BON RODOLÍ 
 

Base 1. Objecte: 

1- Aquestes bases regulen el Concurs de Sant Jordi 2017 dels comerços membres de les 

associacions de comerciants que participen en la Federació Gràcia Comerç.  

2- Aquest concurs se celebrarà entre els dies 3 i 24 d’abril de 2017 al districte de Gràcia 

de Barcelona.  

3- El concurs està emmarcat dins la campanya  "A l'abril cada paraula val per mil", 

impulsada pel Consorci per a la Normalització Lingüística, en col·laboració amb 

l'Ajuntament de Barcelona. 

  

Base 2. Descripció del concurs: 

1- Poden participar en el concurs totes les persones que hi tinguin interès i que segueixin 

la normativa descrita en aquestes Bases de participació. 

2- La participació és gratuïta per a tothom. 

3- El termini de participació és del dia 3 fins al 24 d’abril del 2017. 

4- Per participar en el concurs “SI PER SANT JORDI VOLS GAUDIR, ROSA, LLIBRE I UN 

BON RODOLÍ”, cal fer una fotografia del cartell que els comerços participants tindran 

enganxat als aparadors principals del seu comerç i penjar la fotografia, juntament 

amb un rodolí, fent servir la paraula que apareix al cartell, a Instagram i esmentar la 

Federació Gràcia Comerç (@graciacomercfederacio) i el Consorci per a la 

Normalització Lingüística (@cpnl), fent servir l’etiqueta #valpermil. 

 

5- Les fotografies hauran de ser dels cartells dels aparadors dels comerços que formen 

part de les següents Associacions de Comerciants: 

Associació de Comerciants de Travessera de Dalt 

Associació de Comerciants Eix Torrent (Torrent de l’Olla) 

Associació de Comerciants Travessera Centre (Travessera de Gràcia) 

Associació de Comerciants Vallcarca i Rodalies 

Associació de Comerciants Carrer Astúries 

Associació de Comerciants Verdi de Baix i Rodalies 

Associació de Comerciants Riera de Sant Miquel 

Associació de Comerciants Portal de la Llibertat 

Associació de Comerciants Ramon y Cajal 

Associació de Comerciants La Nova de Torrijos de Baix 

Associació d’Artesans de Gràcia 



 
 

6- Totes les fotografies amb rodolí que s’hagin penjat a Instagram, que esmentin la 

Federació Gràcia Comerç i el Consorci per a la Normalització Lingüística, entraran a 

formar part d’un sorteig que es farà en el lloc i en la data descrits al punt 4 d’aquestes 

Bases. 

 

Base 3. Característiques dels premis: 

1- Els premis consisteixen en: 

2 càmeres Instax mini 8, una de color negre i una de color blanc, amb un lot de 3 

càrregues de pel·lícula (normals, negres i Monochrome), gentilesa de Wonder Photo 

Shop. 

 

Base 4. Sorteig: 

1- El sorteig es durà a terme el dia 6 de maig, en el marc de la Festa del Comerç al 

Carrer, a les 12 h, a l’estand de la Federació Gràcia Comerç, situat al carrer de 

Torrent de l’Olla, número 104. 

2- Es dipositarà un llistat de totes les persones participants al concurs, a les quals 

prèviament s’haurà atorgat un número, en una urna tancada. En una altra urna es 

dipositaran unes butlletes amb tants números com participants hi hagi. 

3- Una mà innocent extraurà 2 butlletes amb un número, que correspondran a 2 

participants al concurs. 

4- El veredicte es farà públic en el mateix moment del sorteig i es comunicarà a les 

persones guanyadores, mitjançant la mateixa xarxa social d’Instagram, i s’esmentarà la 

persona guanyadora, que s’haurà de posar en contacte amb la Federació Gràcia 

Comerç per acreditar la seva identitat i poder recollir el premi. 

5- Les persones guanyadores hauran de recollir el premi, durant la setmana següent, al 

comerç  Wonder Photo Shop. En l’entrega del premi es faran fotografies que formaran 

part del catàleg d’imatges de la Federació Gràcia Comerç. 

6- La Federació Gràcia Comerç, com a entitat organitzadora, resoldrà qualsevol cas no 

previst en aquestes bases.  

7- Les bases estan dipositades a la Federació Gràcia Comerç, al carrer Torrijos, 13, 08012, 

Barcelona. 

8- El fet de participar en la promoció sorteig implica la total acceptació d’aquestes bases. 

 

Barcelona, 31 de març de 2017 

 


