
Bases «Lletres de Ràdio» - Concurs de tweetrelats
 
1) Objectiu
 
Aquest concurs està organitzat per ràdio Ona Digital i té com objectiu que els seguidors de 
twitter d’@OD_Catalunya escriguin petits textos de ficció (tweetrelats), inspirats en les propostes 
llançades pels organitzadors, i els publiquin als seus comptes de twitter mencionant @OD_Cata-
lunya i utilitzant l’etiqueta #LletresdeRadio. 

2) Durada
 
De l’1 al 15 d’abril del 2019, ambdós inclosos.

3) Funcionament 

3.1 - Mentre duri el concurs cada dia, a les 8 del matí, es publicarà al compte de twitter de rà-
dio Ona Digital (@OD_Catalunya) un mini podcast amb una proposta per escriure. Els enunciats 
seran locutats per presentadors de ràdio Ona Digital. Cadascuna de les propostes d’escriptura 
estarà apadrinada per un llibre, el qual serà mencionat en l’enunciat de la pròpia convocatòria. 
3.2 - Els participants que vulguin participar en el concurs hauran d’escriure un petit text de ficció 
(tweetrelat), inspirat en la proposta d’aquell dia, i publicar-lo al twitter mencionant @OD_Catalun-
ya i utilitzant l’etiqueta #LletresdeRadio (el text més la menció i l’etiqueta no podran superar els 
280 caràcters). Per optar a les recompenses, els participants hauran de ser seguidors del comp-
te de twitter @OD_Catalunya i tenir un perfil públic perquè tothom pugui llegir els textos presen-
tats.
3.3 - Els participants tindran temps per respondre a cada convocatòria fins a la publicació de la 
següent proposta: una vegada finalitzat el termini, ja no s’acceptaran textos inspirats en propos-
tes anteriors. 

4) Participants
 
4.1 - Podran participar totes les persones físiques que tinguin compte de twitter i que siguin se-
guidores del compte de twitter @OD_Catalunya, amb un màxim de 3 tweetrelats per a cada una 
de les convocatòries diàries.
4.2 - Els participants hauran de presentar textos d’autoria pròpia, escrits en català i creats ex-
pressament per participar en el concurs. Els participants es responsabilitzaran que no hi
hagi drets de terceres persones sobre l’obra presentada i seran els únics responsables de
qualsevol reclamació per autoria o plagi. Els participants eximeixen expressament l’organització 
de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol transgressió de la legislació vigent en què 
poguessin incórrer i accepten que l’organització pugui fer difusió dels textos rebuts amb les re-
ferències adients a la seva autoria.
 
5) Recompenses 

5.1 - PARTICIPANTS
Tots els tweetrelats participants que compleixin amb les condicions descrites en aquestes bases 
seran recopilats i publicats en un recull digital, en format pdf, que ràdio Ona Digital farà públic a 
través dels seus canals de difusió. En cada tweetrelat es farà menció expressa al seu autor.
 
5.2 - GUANYADORS SORTEIG DIARI
Ona Digital sortejarà, cada dia, 1 exemplar del llibre que hagi apadrinat l’enunciat de cada con-
vocatòria diària entre tots els tweetrelats rebuts per participar en aquella convocatòria. El sorteig 
es realitzarà seleccionant a l’atzar un tweetrelat entre tots els textos rebuts que compleixin amb



les condicions descrites en aquestes bases. Cada participant podrà participar amb un màxim 3 
tweetrelats a cada una de les convocatòries diàries. 

5.3 - FINALISTES I GUANYADOR
5.3.1 - Finalitzat el període de participació, un jurat format per persones vinculades al món cultu-
ral i literari valorarà la qualitat literària dels tweetrelats rebuts durant tot el concurs i seleccionarà 
10 finalistes. Entre els 10 tweetrelats finalistes el jurat escollirà un guanyador. El seu veredicte 
serà inapel·lable.
5.3.2 - El veredicte del jurat es farà públic el 23 d’abril del 2019 a través del compte de twitter de 
ràdio Ona Digital (@OD_Catalunya).
5.3.3 - PREMI FINALISTES - El 10 tweetrelats finalistes seran locutats pels presentadors de ràdio 
Ona Digital i emesos en format podcast el dia de Sant Jordi del 2019.
5.3.4 - PREMI GUANYADOR - El guanyador serà premiat amb 1 lot de llibres format pels quinze 
llibres que hagin apadrinat els enunciats de les quinze convocatòries diàries.

5.4 - Els premis no podran ser en cap cas objecte de canvi, alteració, compensació en metàl·lic 
o cessió a petició dels guanyadors, ni totalment ni parcial.

5.5 - S’informarà als guanyadors que han estat seleccionats mitjançant publicació a twitter
amb menció directa. Es demanarà als guanyadors que es posin en contacte amb els organitza-
dors per tal de concretar el lliurament dels premis. Passat un mes des delveredicte, si els guan-
yadors no es posen en contacte, perdran la seva condició de premiats.

6) Protecció de dades de caràcter personal
La participació en el present concurs implica la recollida de les dades necessàries per gestionar 
aquesta participació. Aquestes dades seran recollides per ràdio Ona Digital i utilitzades única-
ment amb la finalitat de gestionar la participació en el concurs i el posterior enviament de les 
recompenses. Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició remetent un correu electrònic a: info@onadigital.cat.
 
7) Cessió de drets
Els guanyadors dels sortejos diaris, els finalistes i el guanyador del concurs accepten expres-
sament, pel simple fet de participar, que el seu nom i la seva imatge puguin ser utilitzats per 
informar sobre el resultat d’aquest concurs. Tots els participants accepten que els organitzadors 
puguin fer difusió lliurement dels textos presentats a concurs a través dels seus canals de difu-
sió, pàgines web i xarxes socials, així com en altres publicacions, tant online com offline, men-
cionant-ne sempre l’autoria. 

8) Limitació de responsabilitat 

Els organitzadors es reserven el dret d’interrompre en qualsevol moment l’accés o continuïtat del 
concurs, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració 
o interrupció dels serveis informàtics, o qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que 
d’això se’n derivin responsabilitats per als organitzadors ni dret a indemnitzacions.

9) Dipòsit de les bases

Les bases es poden consultar a la web: www.onadigital.cat 



10) Altres condicions

10.1 - La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets 
i les obligacions que se’n deriven. El compliment de les bases està regit per la legislació es-
panyola. 10.2 - Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels 
organitzadors. 10.3 - Qualsevol manifestació de no acceptació de les bases suposarà l’exclusió del 
participant. 10.4 - Els organitzadors es reserven el dret d’excloure els participants que, per la seva 
conducta, interfereixin en el bon funcionament del concurs. 10.5 - Twitter no patrocina ni administra 
de cap manera aquest concurs ni hi està associat.


