
                                     

 

Per promocionar Girona novaCultura 2016 penjarem més de 500 banderoles a la ciutat 

un mes abans de l’esdeveniment. A les banderoles hi sortirà un missatge que farà 

referència al tema que treballem aquest any: “Consciències”. Hi haurà onze missatges 

diferents i ens agradaria que un d’aquests missatges fos el teu! 

 

Participants 

Podran participar a aquest concurs totes aquelles persones que disposin d’un compte de 

Facebook. En cas de realitzar la publicació a través d’un compte d’una organització o 

empresa privada, serà necessari facilitar el nom del participant.  

 

Reconeixement 

La frase escollida serà publicada a una part de les banderoles que la Fundació Oncolliga 

penjarà a Girona per tal de promocionar l’esdeveniment. Aquestes banderoles 

s’exhibiran un mes abans de Girona novaCultura i es retiraran quan aquesta finalitzi.  

 

Termini d’entrega i inscripcions 

La participació al concurs és gratuïta i no és necessari realitzar una inscripció prèvia. 

Les frases es podran enviar directament a través d’un missatge privat o a través d’una 

publicació al mur de la pàgina de Girona novaCultura. El termini màxim per a presentar 

els missatges és el 19 de maig de 2016.  

 

Procés de selecció  

Primera valoració: L’equip tècnic d’Oncolliga serà el responsable de seleccionar les tres 

frases més properes a l’ànima de Girona novaCultura. Els resultats es publicaran a la 

pàgina de Facebook el dia 20 de maig per tal de què els missatges siguin sotmesos a una 

votació social. 

Segona valoració: L’equip tècnic d’Oncolliga farà públic quin ha estat el missatge que 

ha rebut més votacions el dia 27 de maig a través de la pàgina de Girona novaCultura.  



 

Requisits 

 El missatge ha d’incloure la paraula “consciència”. 

 La llargada màxima de la frase són 8 paraules.  

 El participant ha de ser l’autor del missatge. 

 La frase es publicarà en català.  

 

Confidencialitat i acceptació de les bases 

La Fundació Oncolliga es compromet a mantenir l’autoria dels participants tant en les 

publicacions com en les banderoles. De totes maneres, la Fundació Oncolliga podrà 

difondre lliurament les frases enviades.  

L’incompliment dels requisits o del termini d’entrega implicarà que el missatge no es 

tingui en compte en el procés de selecció.  

La participació al concurs suposa una acceptació de les bases exposades.  

 

Girona, 1 de maig de 2016 

 

 


