
 

 

 
 
Bases del Concurs d’Agost de la Diputació de Girona 
a Twitter 
 

	
El Concurs d’Agost de la Diputació de Girona (#AgostDdGI), proposat i gestionat per 
l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació de la Diputació, utilitza la xarxa social 
Twitter. Té com a objectiu fomentar el coneixement de l’àmbit territorial de la 
Diputació de Girona (és a dir, els 221 municipis als quals dona suport), de la mateixa 
corporació i dels ens i organismes que en depenen des d’una perspectiva lúdica.  
 
El concurs es regeix per les bases que tot seguit s’enumeren. La participació en 
aquest concurs n’implica l’acceptació. 
 
 
Primera  
El concurs consisteix a respondre a les preguntes que, de dilluns a divendres, es 
plantegen diàriament a Twitter durant l’agost. La participació és gratuïta.  
 
 
Segona 
Els premis són:  
 

 1r premi: 
  
 Un lot de productes amb el segell de qualitat agroalimentària Girona 

Excel·lent, que atorga la Diputació de Girona. Inclou: 
 

 Arròs rodó perlat d’Arròs Molí de Pals 
 Melmelada de taronja amarga de Can Bech 
 Melmelada de figa de Can Bech 
 Melmelada de ruibarbre de Can Maia 
 Melmelada extra de pebrot escalivat amb vermut i 

herbes de Provença d’El Rebost de l’Empordanet 
 Gelea de pètals de rosa de Can Bech 
 Sofregit de ceba de Quim Matas 
 Oli d’oliva arbequina verge extra Gozos Mundanos 
 Vi Xot blanc 2017 de Vinyes dels Aspres 
 Negre de Gerisena 2016 del Celler Gerisena 

 
 El llibre Memòries, d’Aurora Bertrana, publicat per la Diputació de 

Girona dins de la col·lecció «Josep Pla». 
 

 2n premi:  
 
 Un lot de productes amb el segell de qualitat agroalimentària Girona 

Excel·lent, que atorga la Diputació de Girona. Inclou: 
 

 Arròs semillarg cristal·lí d’Arròs Molí de Pals 
 Melmelada de taronja amarga de Can Bech 
 Melmelada de pruna verda de Can Bech 

 
 



 

 

 
 Melmelada extra de pebrot escalivat amb vermut i 

herbes de Provença d’El Rebost de l’Empordanet 
 Gelea de pètals de rosa de Can Bech 
 Sofregit de ceba de Quim Matas 
 Negre de Gerisena 2016 del Celler Gerisena 
 Ratafia Russet 

 
 

 El llibre El blau de la distància, de Maria Wallace, publicat per la 
Diputació de Girona dins de la col·lecció «Josep Pla». 

 
 3r premi:  

 
 Un lot de productes amb el segell de qualitat agroalimentària Girona 

Excel·lent, que atorga la Diputació de Girona. Inclou: 
 

 Arròs rodó perlat d’Arròs Molí de Pals 
 Melmelada de taronja amarga de Can Bech 
 Melmelada extra de pebrot escalivat amb vermut i 

herbes de Provença d’El Rebost de l’Empordanet 
 Sofregit amb gamba de Palamós i cranc del restaurant 

Mas dels Arcs 
 Oli d’oliva verge extra Serraferran de Ventalló 
 Moscatell Sinols 2016 d’Empordàlia 
 Ratafia Russet 

 
 El llibre Sang nova, de Marian Vayreda, publicat per la Diputació de 

Girona dins de la col·lecció «Josep Pla». 
   

 
Tercera 
Poden participar-hi les persones titulars d’un perfil propi a Twitter i que siguin 
seguidores del perfil oficial de la Diputació de Girona (@diputaciogirona). L’edat 
mínima de participació és de 18 anys. No hi podran participar les persones que 
treballen a l’Oficina de Protocol, Premsa i Comunicació de la Diputació de Girona. 
 
 
Quarta  
Els concursants han de respondre la pregunta que, de dilluns a divendres, es 
difondrà des del perfil @diputaciogirona. La resposta ha d’incorporar l’etiqueta 
#AgostDdGI. Per cada resposta encertada, cada usuari acumula un punt. Cada punt 
comporta una butlleta de participació al sorteig final.  
 
 
  



 

 

 
 
 
Cinquena 
El concurs comença a les 10.00 hores de l’1 d’agost de 2018 i acaba a les 23.59 
hores del 31 d’agost. Cada participant al concurs ha de publicar la resposta a cada 
pregunta a través del seu perfil de Twitter el mateix dia en què s’hagi formulat. És a 
dir, a partir de les 10.00 hores (moment en què es publica cada pregunta) i les 23.59, 
de dilluns a divendres. Atès que el 15 d’agost és festiu, aquest dia no es plantejarà 
cap pregunta relacionada amb el concurs.   
 
 
Sisena 
L’organització no es fa responsable del contingut de les publicacions que els usuaris 
presentin al concurs. També es reserva el dret d’excloure les publicacions que no 
consideri adequades per a les finalitats que motiven la convocatòria. 
  
 
Setena 
La participació en aquest concurs suposa l’autorització a la Diputació de Girona a 
utilitzar els continguts de les publicacions a Twitter en accions informatives o de 
divulgació, ja sigui en canals propis de la Diputació o de tercers. En qualsevol ús 
s’indicarà el nom de la persona autora, per a la qual cosa s’utilitzarà el nom que figuri 
com a titular del perfil. 
 
 
Vuitena 
Les dades identificatives que figuren al perfil de Twitter dels participants seran 
tractades sota la responsabilitat de la Diputació de Girona per a les finalitats 
exclusives d’organitzar el concurs i informar dels resultats. Es tractaran sobre la base 
del consentiment dels participants i no es comunicaran a altres persones, excepte en 
el cas dels guanyadors, en què el nom i altres dades identificatives podran ser 
difoses pels organitzadors del concurs per informar-ne. Els participants podran 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, eliminació, limitació del tractament o 
oposició adreçant-se a l’Àrea de Presidència de la Diputació de Girona (pujada de 
Sant Martí, 4-5, 17004 Girona). 
 
 
Novena 
El jurat està format per professionals vinculats a la Diputació de Girona. El jurat 
valorarà la correcció de les respostes dels participants al concurs. 
 
 
Desena 
Totes les respostes acceptades pel jurat comportaran una participació en el sorteig. 
S’efectuarà un sorteig entre totes les participacions el 3 de setembre de 2018, a les 
12.00 hores, davant del secretari de la Diputació de Girona o funcionari de carrera en 
qui delegui. En resultaran els participants guanyadors i s’escolliran substituts per als 
casos de renúncia. Cada participant podrà obtenir només un premi. El resultat del 
sorteig es farà públic el dilluns 3 de setembre a través dels perfils de la Diputació de 
Girona a Twitter i Facebook i d’un missatge directe als usuaris de Twitter premiats. 
Les persones premiades s’hauran de posar en contacte amb l’organització en un 
període màxim de quatre dies hàbils adreçant un missatge al perfil de Twitter 
@diputaciogirona. Passat aquest termini sense rebre resposta, s’entendrà que la 
persona premiada hi renuncia i obtindrà el premi la persona que figuri tot seguit a la 
llista elaborada en el moment del sorteig. Se li comunicarà a través d’un missatge  



 

 

 
 
 
directe i disposarà del mateix termini per comunicar l’acceptació, que haurà de fer pel 
canal i sistema descrit. El jurat podrà declarar deserts els tres premis en cas que no 
hi hagi encertants. 
 

 
 
Per a més informació: 
Diputació de Girona / Comunicació 
comunicacio@ddgi.cat 
972 185 063  
 
 
 

 


