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BASES DEL 1R CONCURS DE MICRORELATS #MARATÓMEVA A 
TWITTER  
 
 
1. Objectiu  
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Barcelona Esports, convoca la primera 
edició del concurs de microrelats #maratómeva a Twitter, emmarcada en la celebració de la 
Zurich Marató de Barcelona 2016.  
 
2. Condicions de participació  
• Els participants han de ser majors de 18 anys.  
• Les piulades han d'estar fetes en català, castellà, anglès o francès.  
• Per participar en el concurs és necessari tenir un compte personal de la xarxa social 

Twitter (http://www.twitter.com).  
• No poden participar-hi comptes d’institucions, entitats, organismes o col·lectius.  
• Els participants han de ser seguidors del compte de Twitter de l'Institut Barcelona 

Esports (@BCN_esports), o fer-se'n. 
 
 
 3. Procediment  
• El tema és “Què se sent en creuar la línia de meta d’una Marató?”  
• Els participants han de publicar una piulada (tuit), d’un màxim de 140 caràcters, que 

inclogui l’etiqueta #maratomeva  
• Entre totes les piulades participants, el jurat en seleccionarà i premiarà una.  
• Només es pot participar amb un compte personal de Twitter.  
• Els participants poden enviar, com a màxim, 3 piulades.  
• Les piulades han de ser d’autoria pròpia i no han d'haver estat premiades en cap altre 

concurs  
• L’organització es reserva el dret d’excloure del concurs les piulades que no s’ajustin a 

les característiques requerides, que puguin resultar ofensives pel seu contingut o si 
l’organització considera que poden ocasionar cap tipus de perjudici.  

• El jurat estarà format per l’atleta i periodista Empar Moliner; l’atleta i escriptor Miquel 
Pucurull; i per la Comissionada d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, Marta 
Carranza.  
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4. Calendari  
• El període de participació és des de l'1 de març de 2016 a les 9.00 h fins al 7 de març 

de 2016 a les 23.59 h.  
• La comunicació pública del guanyador/a es farà el dijous, 10 de març de 2016 durant la 

roda de premsa de la Zurich Marató de Barcelona. La piulada guanyadora es donarà a 
conèixer a través dels comptes de Twitter i de Facebook de l'Institut Barcelona Esports 
(@bcn_esports i /Bcnesports).  

 
 
5. Premis  
El premi per al guanyador/a és:  
- un producte de la marca Asics, marca patrocinadora de la prova atlètica.  
- un exemplar del llibre Mai no és tard, signat per l'autor Miquel Pucurull, i un exemplar 
signat de Tot això ho faig perquè tinc por, d’Empar Moliner.  
 
Els premis no poden ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del 
concursant, i tampoc no es poden substituir per diners.  
 
 
6. Difusió i drets de propietat intel·lectual  
Les persones interessades a participar en aquest concurs, pel simple fet de remetre les 
seves piulades, autoritzen l’Institut Barcelona Esports, i al mateix temps l’Ajuntament de 
Barcelona, a fer-ne ús, explotació i difusió, sense cap limitació temporal o territorial.  
La piulada guanyadora passa a ser propietat de l’Ajuntament de Barcelona, l'Institut 
Barcelona Esports, 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 de 
l’IBE, amb l’esment de l’autor/a.  
 
L’organització es reserva el dret de comunicar públicament el nom i els cognoms de la 
persona guanyadora, així com la possibilitat d’utilitzar les piulades en totes les activitats 
relacionades amb el premi, o amb finalitats promocionals o publicitàries del concurs, sense 
que el guanyador/a tingui dret a rebre cap mena de contraprestació a canvi.  
 
 
7. Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitat  
La participació en el concurs comporta l’acceptació de totes les bases. Els enviaments, i les 
piulades que no s’hi ajustin, queden directament exclosos de la participació.  
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8. Protecció de dades de caràcter personal  
• Les dades personals dels participants estan subjectes a les condicions de protecció de 

dades que regeixen les plataformes Facebook i Twitter. L’Administració no intervé en 
cap cas en la relació que s’estableixi entre les persones concursants i les plataformes 
esmentades.  

• D’altra banda, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, l’Institut Barcelona Esports recollirà només les dades 
personals del concursant premiat, que s'incorporarà al fitxer anomenat "Usuaris de 
Serveis Esportius", titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar 
els serveis esportius promoguts, desenvolupats o oferts directament o indirectament per 
l'Ajuntament. L’òrgan responsable d’aquest fitxer és l’Institut Barcelona Esports i 
l’adreça on us podeu adreçar per exercir els drets d’accés, modificació, cancel·lació i 
oposició és: Institut Barcelona Esports, avinguda de l’Estadi, 40. 08038 Barcelona.  

 


