
 

Concurs de microrelats 

“Per Sant Jordi, clava-la amb l’Optimot!” 
llengua.gencat.cat/stjordioptim 

 

Bases 
 

Descripció de la iniciativa 

El concurs de microrelats “Per Sant Jordi, clava-la amb l’Optimot!” és una iniciativa 

de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura amb motiu 

de la Diada de Sant Jordi 2016. 

 

Objectius 

 Incentivar la participació dels seguidors de l’@optimotcat en una activitat lúdica i 

creativa relacionada amb la Diada de Sant Jordi per construir i estrènyer vincles 

entre els membres de la comunitat Optimot. 

 Generar coneixement amb les aportacions de la comunitat i obtenir informació 

lingüística que reverteixi en la millora qualitativa de l’Optimot. 

 Incrementar els membres de la comunitat Optimot interessats en la llengua 

catalana. 

 

Qui hi pot participar? 

Qualsevol persona de més de 18 que sigui seguidora del perfil de Twitter @optimotcat.  

Les persones que treballen al Departament de Cultura i les que estan directament 

relacionades amb la gestió de l’Optimot hi poden participar, però no poden optar als 

premis. 

 

Què cal fer per concursar-hi?  

Cal escriure i publicar al Twitter una història breu (microrelat) en una piulada (140 

caràcters) amb l’etiqueta #StJordiÒptim. La història ha de tenir a veure d’alguna 

manera amb la diada de Sant Jordi i ha de contenir una expressió viva en la variant 

dialectal que triï l’usuari (locucions, dites, frases fetes o refranys) i que no es trobi fent 

una cerca a l’Optimot www.gencat.cat/optimot. 

Des del compte de l’@optimotcat es repiularan els microrelats rebuts i, al final del 

concurs, es proclamaran els guanyadors. 

S’hi pot participar amb tantes piulades com es vulgui però cada participant només pot 

optar a un sol premi. 
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http://llengua.gencat.cat/stjordioptim
http://www.gencat.cat/optimot


Què es valorarà? 

Es valorarà que l’expressió quedi ben contextualitzada dins el microrelat, que sigui viva 

i genuïna en català, i que s’entengui el significat. 

Tots els microrelats presentats han de ser originals i inèdits, i se’n valorarà 

especialment la creativitat i la correcció lingüística. 

Les piulades han de ser respectuoses i no poden contenir cap mena de desqualificació 

directa ni indirecta. Les piulades que l’organització pugui considerar que tenen un 

contingut ofensiu o inapropiat seran eliminades del concurs. 

Terminis 

El termini de presentació dels microrelats al Twitter comença el 4.4.2016 (dilluns) i 

s’acaba el 19.4.2016 (dimarts) a les 23.59 h. 

La decisió del jurat es farà pública el 22.4.2016 (divendres) a través de Twitter (i també 

es farà conèixer als guanyadors amb un missatge directe de Twitter). 

El lliurament de premis es farà a partir del 25.4.2016, a la Direcció General de Política 

Lingüística (c. del Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona). 

Premis 

 El primer classificat serà premiat amb

Un àpat regal per a dues persones al restaurant Semproniana d’Ada

Parellada (“Àpat regal Semproniana”) i un carnet TR3SC (subscripció

durant un any).

 El segon i el tercer classificats seran premiats amb un carnet TR3SC

(subscripció durant un any).

Els premis no es bescanviaran en cap cas pel seu valor en metàl·lic.. 

Jurat 

El jurat està format per la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa; 

Vicent Partal, director de Vilaweb, i Neus Nogué, professora del Departament de 

Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. 

Les decisions del jurat són inapel·lables. 

Dades errònies, errors de la plataforma i responsabilitat 

La Direcció General de Política Lingüística no es fa responsable de la desaparició de 

qualsevol de les aportacions. En el supòsit que per motius tècnics desaparegui o 

s’alteri alguna aportació a causa del funcionament de Twitter, no serà tinguda en 

compte per l’organització ni donarà dret a cap rescabalament ni compensació de cap 

mena. 
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Si hi hagués algun error en les dades que, si escau, faciliti la persona premiada que 

fes impossible identificar-la, la Direcció General de Política Lingüística quedarà 

exempta de qualsevol responsabilitat. 

La Direcció General de Política Lingüística es reserva el drets següents: 

– Pot suspendre el concurs en casos de força major.  

– Pot no admetre una participació com a vàlida si el perfil de Twitter no correspon a un 

usuari real o si es detecta que és una participació fraudulenta (per exemple que un 

mateix usuari hi participi fent servir més d’un compte de Twitter).  

– Pot desqualificar els usuaris si incompleixen les bases del concurs o si contravenen 

d’alguna manera les Directrius de Twitter per a concursos 

(https://support.twitter.com/articles/345522?lang=es). 

– Si en el termini màxim de tres dies a partir de la proclamació dels guanyadors del 

concurs, l’organització, que s’hi posarà en contacte exclusivament per mitjà d’un 

missatge directe de Twitter, no els pot localitzar, la DGPL es reserva el dret de 

seleccionar-ne uns altres. 

Així mateix, la DGPL es reserva el dret d’interpretar qualsevol punt de les bases per 

resoldre els conflictes que es puguin presentar. 

 

Drets de propietat intel·lectual  

La Direcció General de Política Lingüística es reserva el dret de reproducció, 

distribució, comunicació pública i transformació dels microrelats presentats, i la cessió 

es fa gratuïtament i amb exclusivitat per a tot el període que, d’acord amb l’article 26 

del Reial decret legislatiu 1/1996, dura la protecció dels drets de la propietat 

intel·lectual i per l’àmbit territorial mundial. 

La Direcció General de Política Lingüística es reserva el dret de publicar i difondre els 

microrelats aportats pels participants que consideri oportú a través de les xarxes 

socials, dels mitjans de comunicació socials, dels mitjans de comunicació propis de la 

Generalitat de Catalunya, així com en altres suports de difusió. 

El compte de Twitter de la iniciativa és una pàgina oberta que tothom pot llegir. Totes 

les publicacions que s’hi facin seran accessibles també a persones que no pertanyen a 

la comunitat Twitter. Els participants eximeixen l’organització de qualsevol 

responsabilitat derivada de plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació en la 

qual puguin incórrer. 
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Acceptació de les bases 

Les persones que participen en la iniciativa accepten aquestes bases, que han de 

complir obligatòriament. En cas contrari, els microrelats no seran tinguts en compte per 

l’organització. 

 

Protecció de dades 

Les dades personals de tots els participants estaran subjectes, òbviament, a les 

condicions de protecció de dades que regeixen la plataforma Twitter. L’Administració 

no intervé en cap cas en la relació que s’estableixi entre els concursants i la plataforma 

esmentada. 

D’altra banda, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal, la Direcció General de Política Lingüística recollirà, si 

escau, només les dades personals dels participants premiats, que s'incorporaran al 

fitxer automatitzat “Trameses d’informació i publicacions” de la Direcció General de 

Política Lingüística del Departament de Cultura, amb la finalitat de gestionar-les i 

deixar constància històrica de la iniciativa i de les aportacions fetes i difondre’n el 

resultat. 

Els participants es poden adreçar a la Direcció General de Política Lingüística del 

Departament de Cultura (carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona, 

tel. 93 567 10 00), unitat responsable d'aquest fitxer, per exercir els drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals. 

 

Abril de 2016 

 

 

 


