
  

BASES DEL II CONCURS ‘MICRORELATS AL COMERÇ DE L’EIXAMPLE’ 

 

Presentació 

El concurs Microrelats al Comerç de l’Eixample està organitzat pel Districte de l’Eixample de 
l’Ajuntament de Barcelona i el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona (CNLB), 
Delegació de l’Eixample, amb la col·laboració dels eixos comercials del districte, i té com a 
objectiu fomentar l’ús de la llengua catalana i donar a conèixer els comerços del districte. 

 

Requisits  

- Els microrelats hauran de ser inèdits i que no hagin estat premiats en altres concursos. 
- Els microrelats hauran de portar un títol i tenir com a escenari o com a protagonista un 

comerç real de l’Eixample que s’haurà d’esmentar. 
- Els microrelats hauran de ser escrits en català, amb un màxim de 1.200 caràcters 

(sense incloure-hi el títol), en format Word, amb lletra Arial, de cos 12 i a doble espai. 
- Tots els originals s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça eixample@cpnl.cat. 
- A l’assumpte del correu caldrà fer-hi constar el títol i el nom de la persona participant. 
- En el document de Word, a més del relat, s’hi han d’incloure les dades personals de la 

persona participant (nom i cognoms, adreça postal, correu electrònic i telèfon). 

 

Requisits de participació 

- El concurs és obert a majors de 18 anys. 

 

Termini de presentació 

S’admetran totes les propostes, que acompleixin els requisits abans esmentats, presentats 
entre l’1 i el 25 d’abril de 2023, ambdós dies inclosos. 

 

Jurat 

El jurat estarà format per la Sra. Carme Ripoll de l’Obrador d’històries, dos representants del 
Districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona i dos representants del CNLB de la 
Delegació de l’Eixample. 

 

Premis 

- Es donaran cinc premis als microrelats que, per ordre valorat pel jurat, presentin una 
millor qualitat lingüística i originalitat argumental. 



  

- Els cinc premis establerts són: 
 

o Un primer premi de dues invitacions per visitar els Pavellons Güell, dues 
invitacions per al Telefèric de Montjuïc, dues entrades per a museus 
municipals i un val de compra de 50 euros per comprar al mercat de la 
Concepció, gentilesa del mateix mercat. 

o Un segon premi de dues invitacions per visitar els Pavellons Güell, dues 
invitacions per al Telefèric de Montjuïc i un lot de llibres (Obrador Editorial). 

o Un tercer premi de dues invitacions per al Telefèric de Montjuïc, dues entrades 
per a museus municipals i un lot de llibres (editorial Ara Llibres). 

o Un quart premi de dues invitacions per visitar els Pavellons Güell, dues 
entrades per a museus municipals i un lot de llibres (editorial Ara Llibres). 

o Un cinquè premi de quatre entrades per a museus municipals i un lot de llibres 
(editorial Ara llibres). 
 

- Els premis poden quedar deserts si així ho determina el jurat.  
- Es poden concedir tots els accèssits que el jurat consideri oportuns. 
- El lliurament de premis tindrà lloc el 9 de maig de 2023 a les 13 h a la sala d’actes del 

Centre Cívic Casa Elizalde (carrer de València, 302). 

 

Acceptació de les bases 
 

- L’organització es reserva el dret a modificar, en cas necessari, els procediments 
establerts a les bases.  

- Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre 
l’obra presentada i són responsables de qualsevol reclamació per autoria. 

- Les persones participants autoritzen l’organització perquè pugui difondre els 
microrelats guanyadors per qualsevol mitjà que consideri oportú. 

- La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i 
obligacions que se’n deriven. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

 

Responsable del 
tractament 

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) 

Muntaner, 221 

08036 Barcelona 

93 272 31 00 

cpnl@cpnl.cat  

mailto:cpnl@cpnl.cat


  

Finalitat Gestió, control i seguiment de les inscripcions de les persones 
participants al concurs Microrelats al Comerç de l’Eixample organitzat 
pel Districte de l’Eixample i el CPNL i de les imatges i gravacions dutes 
a terme durant aquesta activitat. 

Legitimació  La base jurídica del tractament és el consentiment de les persones 
inscrites al concurs Microrelats al Comerç de l’Eixample (art. 6.1.a del 
RGPL).  

El consentiment s’atorga amb la comunicació de les dades de la 
persona interessada i/o amb la formalització de la seva inscripció. 

Es pot retirar el consentiment en qualsevol moment.  

Destinataris Divulgació pública de les persones guardonades i de les seves imatges, 
mitjançant internet, les xarxes socials o les publicacions del Districte 
de l’Eixample i/o del CPNL (butlletins, memòries, etc.). 

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la 
portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Informació 
addicional 

https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursos-promocions-
actes.html  

 
 

Barcelona, 9 de març de 2023 
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