
 

Presentació 
El projecte AlfaDigital i la comunitat de pràctica TIC i presó convoquen el Sant Jordi 
DigiTale 2013, que mostrarà els productes digitals creats als centres penitenciaris i als 
centres educatius de Catalunya i també al Departament de Justícia.  
 
Categories 
Hi haurà cinc categories, segons el format amb què es participi: fotorelats, audiorelats, 
videorelats, narratives digitals i dMagaZines. 
 
Participants 
La participació està oberta tant a interns dels centres penitenciaris i dels centres 
educatius de justícia juvenil, com a professionals del Departament de Justícia.  
 
Tema 
En aquesta primera edició, fem un èmfasi especial en les efemèrides que se celebren 
enguany: per exemple, centenaris d’Espriu, Calders, Tísner i Sales i el cinquantenari 
de la publicació de Historias de cronopios y de famas i de Rayuela, de Julio Cortázar.  
No obstant això, la participació està oberta a tots els gèneres i autors i els productes 
digitals presentats es poden basar en qualsevol obra literària i també en textos 
d’autoria pròpia.  
 
Autoria 
A la banda sonora dels productes digitals presentats s’ha de llegir la següent 
introducció: “[Títol de l’obra literària] / Fragment de [títol de l’obra literària], de [nom de 
l’autor/a], llegit per [nom de qui llegeix]”, que precedirà la lectura del text literari. 



En els productes audiovisuals, s’ha de fer constar per escrit un títol de crèdit inicial: 
“[Títol de l’obra literària] / Fragment de [títol de l’obra literària], de [nom de l’autor/a]”.  
 
A més, en els crèdits finals hi ha de constar la següent informació:  
 
- Locució: nom de la persona que llegeix 
- Llicència Creative Commons triada per a l’obra 
- Música: nom de la peça musical, nom de l’autor i tipus de llicència Creative 

Commons 
- Fotografies: nom de la imatge, nom de l’autor i tipus de llicència Creative Commons 
- Projecte DigiTale 
- 2013 
 
Tant la música com les imatges utilitzades han de ser pròpies o bé tenir llicència 
Creative Commons. En cas que tinguin llicència Creative Commons, caldrà citar el 
nom de l’obra (fotografia o peça musical) i també l’autor/a de l’obra. 
 
Les obres presentades s’han de llicenciar en Creative Commons, amb la llicència que 
es consideri. Per a més informació, vegeu http://cat.creativecommons.org/llicencia/ o la 
web del Sant Jordi Digitale http://goo.gl/UGIJS.  
 
Els participants han d’emplenar el formulari de presentació annex i signar l’acceptació 
de les bases.  
 
Mostra 
Les obres presentades al Sant Jordi DigiTale 2013 s’integraran en una mostra 
itinerant que es podrà veure a cada centre participant. Hi haurà a més a més un acte 
central a la Biblioteca del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.  
 
El Sant Jordi Digitale 2013 tindrà també una versió virtual que es podrà visitar a 
través del bloc del projecte AlfaDigital (www.alfadigital.info) i, a més, se’n farà difusió a 
altres mitjans i xarxes socials.  
 
Termini de lliurament  
El termini de lliurament acabarà el dia 15 d’abril de 2013. 
 
Els productes creats s’han de trametre abans de la finalització del termini a la Unitat de 
Nous Projectes i Programes de Contingut Transversal per correu electrònic 
(nppct.dj@gencat.cat), a través de Dropbox o altres repositoris o bé en CD o DVD al 
carrer Aragó 332, 4a planta, 08009 Barcelona. Juntament amb les obres s’ha d’enviar 
el formulari de bases de participació a la Mostra Sant Jordi DigiTale 2013 un cop 
signat.  
 
Tots els participants a Sant Jordi DigiTale 2013 rebran un certificat i un obsequi com 
a recordatori de la seva participació a la mostra.  



 Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia  

 
Bases de participació a la Mostra Sant Jordi DigiTale 
 
Dades personals 
Cognoms i nom de la persona participant 
      

DNI 
      

Centre o lloc de treball 
      
 
Dades del producte 
Títol de l’obra literària  
      

Autor/a 
      

Tipus de producte 

 fotorelat  audiorelat  videorelat  narrativa digital  dMagaZine 

Bases de participació  
Els participants cedeixen els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra 
presentada a la Mostra Sant Jordi DigiTale al Departament de Justícia per a tot el món i per a tota la 
vigència dels drets d’autor aplicables. 

Els productes d’àudio que es presentin a la Mostra s’han d’identificar oralment amb la següent 
introducció: “[Títol de l’obra literària] / Fragment de [títol de l’obra literària], de [nom de l’autor/a], llegit 
per [nom de qui llegeix]”, que precedirà la lectura del text literari. 

En els productes audiovisuals, s’ha de fer constar per escrit un títol de crèdit inicial: “[Títol de l’obra 
literària] / Fragment de [títol de l’obra literària], de [nom de l’autor/a]”.  

Al producte també hi han de constar uns crèdits finals que continguin, com a mínim, la següent 
informació:  

- Locució: nom de la persona que llegeix 
- Llicència Creative Commons triada per a l’obra 
- Música: nom de la peça musical, nom de l’autor i tipus de llicència Creative Commons 
- Fotografies: nom de la imatge, nom de l’autor i tipus de llicència Creative Commons 
- Projecte DigiTale 
- 2013 

Els productes digitals rebuts per participar a la Mostra es publicaran al canal del Departament de 
Justícia a Youtube i al bloc Alfadigital. 

Tots els elements i continguts de l’obra o materials que es lliurin al Departament de Justícia en el marc del 
Sant Jordi DigiTale han de complir la legislació vigent sobre propietat intel·lectual i, específicament, els 
continguts en vídeo, imatge, àudio o altres formats multimèdia de terceres persones només s’hi poden 
incloure quan el titular n’hagi cedit els drets a l’autor o l’ha autoritzat expressament. En tot cas, els termes o 
condicions de la cessió o l’autorització han de ser compatibles amb el contingut de la llicència Creative 
Commons triada. 

Els participants autoritzen la difusió de les imatges tant de la seva pròpia persona com de terceres 
persones que hi apareguin, de conformitat amb allò previst en l’article 2.2 de la Llei orgànica 1/1982, de 
5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

 He llegit i accepto les bases de participació. 

Signatura del/de la participant 
 
 
 
 
Lloc i data         

J-
SP

12
03

 

 

http://www.youtube.com/departamentjusticia
http://www.youtube.com/departamentjusticia
http://www.alfadigital.info/



