
 

 

 

 

LA ROSA SOCIAL DE PAPER DE DIARI  
 
Bases legals 

Sortegem dos lots (per a un únic guanyador) de 22 llibres de l’editorial Penguin Random 
House. Un dels lots serà per al guanyador i l’altre per a la residència d’avis que esculli el 
mateix guanyador. La selecció dels llibres és:  
 

- El destí dels herois – Chufo Lloréns 
- Mare – Ada Castells 
- Dues dones nues – Maria Ripoll / Elisenda Roca 
- El delta de les paraules – Cesk Freixas 
- L’amiga genial – Elena Ferrante 
- Ens van robar la joventut – Víctor Amela 
- Profes rebels – Cristian Olivé 
- L’essencial – Miguel Milá 
- El límit te’l poses tu – Alex Roca 
- Les ulleres de la felicitat – Rafael Santandreu 
- Transforma la teva salut – Xevi Verdaguer 
- Aventura total. El secret del professor 
- Aventura total. Serendip, a l’atac! 
- El Fèlix i la Calcita – Artur Laperla 
- La Júlia i el Pol - L'escola Sabana – Begoña Oro / Mar Villar 
- El bestiari de l’Axlin – Laura Gallego 
- El secret del Xein – Laura Gallego 
- La missió de la Rox – Laura Gallego 
- La cosa més estranya del món – David Walliams 
- Al final t’agradaré – Maria Mercè Roca 
- Crims – Carles Porta 
- La nació en portada – Antoni Bassas 

 

Per participar en el sorteig és necessari compartir una imatge de la rosa de paper a les 
xarxes socials amb el ‘hashtag’ #SantJordiINquiet mencionant el @diariARA i l’editorial 
Penguin Random House @magradallegir_ 
 
El límit de participació en aquest sorteig serà fins al 24 d’abril del 2020 a les 23.59 h. 
Anunciarem els guanyadors a través de les xarxes socials. 

Un cop tancat el període de participació es farà un sorteig entre tots els participants dins del 
període indicat. Enviarem un correu electrònic al guanyador en què li especificarem què 
haurà de fer. 

El premi no es podrà canviar o substituir a petició del guanyador. Si per alguna causa no us 
és possible aprofitar el premi, s'entendrà que hi renuncieu, i Edició de Premsa Periòdica 
Ara, SL no us haurà de compensar.  



 

La participació en el sorteig implica l'acceptació d'aquestes bases i del criteri d'Edició de 
Premsa Periòdica Ara, SL pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig 
i de l'elecció dels guanyadors. 

 


