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Celebrem Sant Jordi amb el concurs  
#enamoram2021  

 

 

 

 

 

 

 

 El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona posa 

en marxa per segon any aquest concurs de declaracions d’amor 

en català per festejar amb la ciutadania la Diada de Sant Jordi. 

 Les declaracions d'amor es podran publicar a Instagram,  Twitter 

o Facebook amb l’etiqueta #enamoram2021, en tres formats 

diferents: vídeo, àudio o text escrit.  

 El concurs #enamoram2021 tindrà lloc del 12 al 25 d’abril. Bases 

del concurs. 

 

Barcelona, abril de 2021 – El CNL de Barcelona convida la ciutadania en general 

i també els seus alumnes a participar al concurs #enamoram2021, que consisteix 

a elaborar declaracions d'amor en format escrit, de vídeo o d’àudio del 12 al 25 

d’abril. 

 

https://www.cpnl.cat/media/upload/arxius/cnlbarcelona/Bases%20%23enamoram2021.pdf?_t=1617704677
https://www.cpnl.cat/media/upload/arxius/cnlbarcelona/Bases%20%23enamoram2021.pdf?_t=1617704677
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Les declaracions d'amor es podran publicar a les xarxes socials Instagram, 

Twitter o Facebook amb les etiquetes #enamoram2021 i 

#SantJordiCPNL. Les publicacions que no continguin l’etiqueta 

#enamoram2021 no seran acceptades per participar al concurs. 

Les publicacions de text tindran una llargada màxima de 140 caràcters i les 

de vídeo i d’àudio, una durada màxima de 60 segons. Els textos podran anar 

acompanyats d'una imatge. 

Entre tots els participants, se seleccionaran les millors declaracions d'amor, 

segons criteris literaris, estètics i creatius. El dia 30 d’abril s'anunciaran 

els guanyadors en les següents categories: 

 Declaració més original 

 Declaració més divertida 

 Declaració més emotiva 
 
 

Els premis estan patrocinats per Fent País, el Festival Cruïlla i els Serveis 

Editorials de l’Ajuntament de Barcelona, entre d'altres. 

 

 

 

Contacte  

Aina Burgell aburgell@cpnl.cat  

Gemma Teixidó gteixido@cpnl.cat 

A/e: comunicació.bcn@pnl.cat  Tel. 934 125 500 / 607 253 839 

 

 

 

 

 

https://www.fentpais.cat/
https://www.cruillabarcelona.com/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ca/
mailto:aburgell@cpnl.cat
mailto:gteixido@cpnl.cat
mailto:comunicació.bcn@pnl.cat
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El Consorci per a la Normalització Lingüística 

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una 

administració pública creada el 1989 per la Generalitat de Catalunya, 19 

ajuntaments i la Diputació de Girona. Actualment està format per 136 

administracions públiques i disposa d’una xarxa territorial amb 22 centres de 

normalització lingüística (CNL) i més de 140 punts de servei. El CNL de 

Barcelona és un d’aquests 22 centres. 

L’objectiu central del CPNL és facilitar l’accés al coneixement del català a la 

població adulta i afavorir-ne l’ús. El treball en xarxa, la complicitat i el 

compromís dels diferents ens que en formen part així com també 

d’institucions privades, fan del CPNL un agent clau per a la vertebració i la 

cohesió social del país. 
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