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BASES DE LA  PANERA SOLIDÀRIA 2021 DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 

1 Definició 

La Universitat de Barcelona organitza la setena edició de la Panera Solidària. Consisteix en el sorteig 

de quatre lots de regals (panera Tió, panera Neula, panera Galet i panera Pessebre) entre els 

membres de la comunitat universitària que hi participin amb la compra de participacions. 

Els regals que formen cada lot s’especifiquen en el punt 3, «Premis», i han estat aportats per empreses 

col·laboradores i serveis de la Universitat de Barcelona. Els diners recaptats es destinaran a la 

prevenció del fracàs i l’abandonament escolar per mitjà del programa Petit UBinding, que detecta 

dificultats lectores d’infants en edats primerenques i hi intervé des de la fase inicial.  

2 Condicions de participació 

Poden adquirir participacions de la Panera Solidària els tres col·lectius de la Universitat de Barcelona: 

• Alumnat matriculat el curs 2021-2022 

• Personal docent i investigador 

• Personal d’administració i serveis 

Per comprar les participacions és necessari identificar-se mitjançant el nom d’usuari i la contrasenya de 

què disposen els membres dels col·lectius esmentats. Aquells usuaris que no hi puguin accedir amb el 

seu identificador no hi poden participar. 

A través del sistema d’identificació s’obtenen el nom, cognoms i NIUB de l’usuari. Cal facilitar, però, les 

dades següents: adreça de correu electrònic i telèfon de contacte. És imprescindible que aquestes 

dades, que s’utilitzen únicament per contactar amb els guanyadors, siguin vàlides. En qualsevol cas, la 

Universitat de Barcelona es reserva el dret de contrastar les dades aportades pels usuaris amb la seva 

base de dades per comprovar la pertinença dels participants a cada col·lectiu. 

Els lots de regals que formen cada panera estan vinculats sempre a la persona identificada durant el 

procés de compra. No es poden modificar els noms dels premis, ni cedir-los a terceres persones. Així 

mateix, no es poden comprar participacions per a una tercera persona. 

 

3 Premis 

Aquesta promoció té quatre guanyadors, que rebran una de les quatre paneres sortejades segons les 

característiques definides en el punt 4, «Mecànica i calendari». Cada panera està formada per un lot de 

regals que s’especifiquen a continuació: 

 

Panera Tió 

1. Una espatlla ibèrica de gla d’Andreu Gastronomia, des de 1930. 

2. Un lot de cerveses de la família Moritz, la primera cervesa de Barcelona, des de 1856.  
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3. Un passaport articketBCN de l’art de Barcelona, per visitar gratuïtament les exposicions 

permanents i temporals dels sis millors museus d’art de la ciutat durant dotze mesos. 

4. Un lot de tres ampolles de vi blanc Vinya Esmeralda. 

5. Un lot de llibres publicats per la Universitat de Barcelona, format per Literatura i pandèmia. 

Antologia de textos, a cura de Montserrat Camps; Hereta’t. Com influeixen en el nostre 

comportament els gens i la biologia, de David Bueno i Torrens, i Viajar sola. Identidad y 

experiencia de viaje en autoras hispanoamericanas, de Liliana Chávez Díaz. 

6. Una entrada doble per al concert Concert per a violí de Beethoven, per al dia vint-i-dos de 

gener de 2022 al Palau de la Música, gentilesa d’El Periódico. 

7. Un lot Reutilitza’m de marxandatge de la Universitat de Barcelona, format per un got de cafè 

reutilitzable, una ampolla d’aigua de vidre i una bossa de cotó Collage. 

Panera Neula 

1. Un lot de neules i torrons de La Valenciana, format per neules, neules de xocolata, una capsa 

de trufes i un assortiment de barres de torró (de Xixona de 300 g, d’Alacant de 300 g, de crema 

cremada de 300 g, trufada de 250 g i de músic de 150 g). 

2. Una ampolla de cava Lluís Guitart, del celler cooperatiu Artium, d’Artés. 

3. Un lot de cerveses de la família Moritz, la primera cervesa de Barcelona, des de 1856. 

4. Un passaport articketBCN de l’art de Barcelona, per visitar gratuïtament les exposicions 

permanents i temporals dels sis millors museus d’art de la ciutat durant dotze mesos. 

5. Un lot de tres ampolles de vi blanc Vinya Esmeralda. 

6. Un lot de llibres publicats per la Universitat de Barcelona, format per Literatura i pandèmia. 

Antologia de textos, a cura de Montserrat Camps; Hereta’t. Com influeixen en el nostre 

comportament els gens i la biologia, de David Bueno i Torrens, i Viajar sola. Identidad y 

experiencia de viaje en autoras hispanoamericanas, de Liliana Chávez Díaz. 

7. Una entrada doble per a l’obra de teatre Assassinat en el Orient Express, per al dia dos de 

gener al Teatre Condal, gentilesa d’El Periódico. 

8. Un lot Posa’t UB de marxandatge de la Universitat de Barcelona, format per una samarreta 

estampada i una gorra brodada. 

Panera Galet 

1. Una capsa Chesse Box, de Caravan Made, amb una selecció de formatges catalans, crackers 

artesanals, olives verdes marinades, fruita y melmelades. La capsa s’entregarà a casa del 

guanyador, segons la disponibilitat de dates del producte i, en tot cas, abans del 4 d’abril. Les 

entregues es fan únicament a Barcelona i l’àrea metropolitana. 

2. Una ampolla de vi negre Les Crestes, del celler Mas Doix. 
3. Un lot de cerveses de la família Moritz, la primera cervesa de Barcelona, des de 1856. 

4. Un passaport articketBCN de l’art de Barcelona, per visitar gratuïtament les exposicions 

permanents i temporals dels sis millors museus d’art de la ciutat durant dotze mesos. 

5. Un lot de tres ampolles de vi blanc Vinya Esmeralda.  

6. Un lot de la llibreria Alibri format pels llibres Jack, de Marilynne Robinson; Sirenas de leyenda 
de Rémi Giordano, i Y, de Violeta Richard; i una samarreta La Incorrecta: Llibertat.  

7. Una entrada doble per a l’obra de teatre El gran comediant, per al dia set de gener de 2022 al 

Teatre Goya, gentilesa d’El Periódico. 
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8. Un lot Apunts de marxandatge de la Universitat de Barcelona, format per una llibreta, un 

bolígraf de bambú i una memòria USB de 32 GB. 

Panera Pessebre 

1. Un lot Espinaler 2020, amb patates, vermut i salsa Espinaler, escopinyes, musclos, 

calamarsets, cloïsses i olives. 

2. Una ampolla de vi negre Les Crestes, del celler Mas Doix. 
3. Un lot de cerveses de la família Moritz, la primera cervesa de Barcelona, des de 1856. 

4. Un passaport articketBCN de l’art de Barcelona, per visitar gratuïtament les exposicions 

permanents i temporals dels sis millors museus d’art de la ciutat durant dotze mesos. 

5. Un lot de tres ampolles de vi blanc Vinya Esmeralda. 

6. Un lot de la llibreria Alibri format pels llibres Aves que veo en invierno, de Lars Jonsson; Com el 
temps, de Jenny Offill, i La Vida autèntica, de Montse Barderi; i una samarreta La Incorrecta: 
Llibertat.  

7. Una entrada doble per a l’obra de teatre Les irresponsables, per al dia sis de gener de 2022 a 

La Villaroel, gentilesa de El Periódico. 

8. Un lot Edifici Històric de marxandatge de la Universitat de Barcelona, format per una llibreta A5 

blanca, un punt de llibre, un joc d’imants i un ventall. 

La Universitat de Barcelona es reserva el dret d’afegir premis nous a les paneres solidàries fins al 

mateix dia del sorteig, els quals s’han de comunicar al web www.ub.edu/panera i actualitzar en 

aquestes bases legals. 

En cas de canvis d’última hora, la Universitat de Barcelona no es fa responsable de les condicions dels 

regals o del període de validesa per part de les empreses que els han proporcionat. 

El valor econòmic de les paneres és el següent: 246 € la panera Tió, 186€ la panera Neula, 199€ la 

panera Galet i 197 € la panera Pessebre. La Universitat de Barcelona ha de facilitar aquesta valoració 

econòmica a Hisenda a efectes fiscals, segons s’especifica en l’apartat 7, «Acceptació del premi».  

 

4 Mecànica i calendari 

La mecànica de participació és la següent: 

• Per poder optar al premi, els participants han d’entrar al web www.ub.edu/panera i adquirir 

participacions per a la Panera Solidària mitjançant el sistema de compra en línia. Per poder 

accedir al sistema de compra, cal identificar-se amb el nom d’usuari i contrasenya de la UB. Si 

no s’hi pot accedir mitjançant el sistema d’identificació, no s’hi pot participar. 

• Cada participació té un cost de 2 €. Cada participant pot comprar tantes participacions com 

vulgui. La compra de participacions es fa indistintament per al sorteig de les quatre paneres. 

• Els participants reben un missatge de correu electrònic per cada operació de compra, en què 

es confirma el nombre de participacions comprades i els números de participació. 

• La compra de participacions es tanca el dijous 16 de desembre de 2020, a les dotze del 

migdia. 

• El 16 de desembre es farà el sorteig de les quatre paneres entre totes les participacions 

venudes, mitjançant el sistema aleatori del web Random.org (www.random.org), en presència 
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de la secretària general de la Universitat de Barcelona. En cas de no poder-se fer de manera 

presencial per la situació sanitària, es farà virtualment, amb la col·laboració igualment de la 

secretària general. 

• En el sorteig, s’extrauran per torns les dades dels quatre guanyadors: el primer número extret 

guanya la panera Tió, el segon número extret guanya la panera Neula, el tercer número extret 

guanya la panera Galet i el quart número extret guanya la panera Pessebre. 

• Cada persona pot guanyar únicament una de les paneres. En cas que dos dels números 

extrets corresponguin a la mateixa persona, s’extraurà un nou número guanyador. 

• Una vegada obtingudes les quatre persones guanyadores, s’extrauran també quatre números 

corresponents als suplents. En cas que algun dels guanyadors no es localitzi o no accepti el 

premi, es passa al primer suplent. En cas que el primer suplent no es localitzi o no accepti el 

premi, es passa al segon suplent, i així successivament. 

• Si alguna de les paneres no es pot entregar perquè no es localitzen ni el guanyador ni els 

suplents, o no accepten el premi, la Universitat de Barcelona es reserva el dret de fer un nou 

sorteig per a la panera que hagi quedat sense guanyador. 

5 Entrega del premi 

Els diferents regals que formen part de les paneres es lliuren sempre que es compleixin els requisits 

detallats en el punt 3, «Premis». En el cas que no es compleixin els requisits específics d’algun dels 

regals, el premi no s’entrega (sense que això suposi cap compensació addicional per als guanyadors ni 

impliqui que s’hagi de lliurar als suplents). 

L’entrega del premi es farà, sempre que la situació sanitària ho permeti, a l’Edifici Històric entre els dies 

21 i 23 de desembre. La Universitat de Barcelona es posarà en contacte amb els guanyadors per 

confirmar les condicions de l’entrega, que es farà seguint totes les recomanacions sanitàries vigents. 

En el cas que el guanyador no pugui recollir el premi aquesta data, pot delegar una persona que el 

representi. Durant l’entrega del premi es lliuraran directament als guanyadors tots els regals possibles. 

L’organització, a més, els ha de donar les indicacions necessàries per rebre la resta de regals. 

 

6 Projecte solidari 

Els diners recaptats es destinaran a la prevenció del fracàs i l’abandonament escolar per mitjà del 

programa Petit UBinding, que detecta dificultats lectores d’infants en edats primerenques i hi intervé 

des de la fase inicial. Actualment, els projectes UBinding i Petit UBinding, que inclouen docència, 

assistència i recerca, es duen a terme a la Clínica Psicològica de la Universitat de Barcelona i estan 

gestionats per la Fundació Josep Finestres.  

 

7 Acceptació del premi 

• La Universitat de Barcelona ha de contactar amb els guanyadors mitjançant l’adreça de correu 

electrònic que hagin facilitat i es reserva el dret de contactar-hi també per telèfon per confirmar 

la recepció del missatge en què se’ls comunica l’obtenció del premi. 

• Els guanyadors han d’acceptar el premi per escrit en un màxim de vint-i-quatre hores. 

• Una vegada acceptats els premis per escrit, la Universitat de Barcelona fa públics els noms 

dels guanyadors, mitjançant els canals de comunicació i xarxes socials, i es reserva el dret 
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d’eliminar els comentaris i les publicacions que no compleixin la normativa dels mitjans que es 

facin servir per publicar-los. 

• Per poder rebre el premi, els guanyadors han de complir totes les condicions establertes en 

aquestes bases. 

• La Universitat de Barcelona té l’obligació d’informar Hisenda dels guanyadors dels premis i del 

seu valor econòmic, tal com consta en l’apartat 3, «Premis». Els guanyadors, en cas d’haver 

de presentar la declaració de la renda, veuran reflectit aquest premi com a guany patrimonial 

(ingrés) i tributarà com a tal. El valor econòmic de les paneres s’afegirà als ingressos anuals de 

la persona guanyadora i Hisenda el tindrà en compte a l’hora de calcular el pagament 

d’impostos anual. 

8 Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitats 

• La participació en la promoció comporta l’acceptació de totes aquestes bases. 

• La Universitat de Barcelona es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases 

promocionals, i fins i tot d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una 

causa justificada. L’organització queda exempta de tota obligació o compensació als 

participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l’organització, la 

promoció s’hagués d’anul·lar o suspendre. 

• La Universitat de Barcelona no es responsabilitza de les fallades d’Internet o del mal 

funcionament del sistema de pagament de les participacions. 


