
                                                                                                                                 

Concurs de lemes “El català, Llengua jove” 

Bases 

Objectiu del concurs 

El concurs “El català, llengua jove” és una iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura que, amb motiu de Sant Jordi i per commemorar els 100 anys de les Normes 
ortogràfiques, vol trobar el millor lema per fomentar l'ús del català entre els joves, especialment a les 
xarxes socials.  

Qui hi pot concursar? 

Qualsevol persona seguidora del perfil Twitter Llengua catalana o fan de la pàgina Facebook Llengua 
catalana. 

Què cal fer per concursar-hi? 

Escriure un lema que fomenti el català entre els joves, especialment a les xarxes socials. 

Les propostes han de ser originals i inèdites i han d’estar pensades perquè es difonguin fàcilment pels 
sistemes de comunicació digital habituals entre els joves. 

El lema ha de tenir un màxim de 110 caràcters i s'ha de presentar en català normativament correcte.  

S’admet l’ús de recursos propis dels mitjans 2.0 com ara les emoticones i les abreviacions creatives de 
paraules sempre que siguin entenedores i comunes. 

Els lemes han de ser respectuosos i no poden contenir cap mena de desqualificació directa ni 
indirecta. Les persones que enviïn lemes que es puguin considerar ofensius seran eliminades del 
concurs. 

Com s'han de presentar els lemes? 

A Twitter: cal fer una piulada amb el lema en català i afegir-hi #lljove @llenguacatalana (aquestes dues 
expressions no compten en els 110 caràcters). 

A Facebook: cal publicar una única actualització al mur de la pàgina Llengua catalana amb el lema 
proposat. Un cop fet, a causa de les normes de funcionament de Facebook, és indispensable també 
enviar un missatge amb el mateix contingut i el nom de l'autor a dgpl.cultura@gencat.cat. Si no es fan 
les dues coses, les aportacions a Facebook no seran tingudes en compte. El registre forma serà el 
correu electrònic. Cal tenir present el límit de caràcters: 110, també a Facebook. 

Què és valorarà? 

L'originalitat, la creativitat, la capacitat de síntesi i l'impacte dels lemes. De forma secundària, es tindrà 
en compte també la viralitat que els lemes puguin aconseguir. 

Terminis 

El termini de presentació de lemes comença el 22 d’abril de 2013 i finalitza el 10 de maig a les 23.59 h. 

La decisió del jurat es farà pública el 24 de maig al web llengua catalana. També es publicarà a les 
xarxes socials. 

Premi 

El guanyador del concurs rebrà una tauleta digital Android amb el sistema operatiu en català.  

Jurat 

Es constitueix un Jurat del concurs designat per la Direcció General de Política Lingüística per atendre 
totes les incidències que es puguin plantejar. Les decisions del Jurat seran inapel·lables. 

El Jurat es reserva la possibilitat d'esborrar qualsevol lema del mur de Facebook llengua catalana. 
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Dades errònies, errors de la plataforma i responsabilitat 

El Jurat 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 les plataformes 
escollides, no serà tinguda en compte pel Jurat ni donarà dret a cap rescabalament ni compensació de 
cap mena. 

Si existís algun error en les dades facilitades per les persones premiades que faci impossible 
identificar-les, la Direcció General de Política Lingüística quedarà exempta de qualsevol 
responsabilitat. 

 

Drets de propietat intel·lectual 

La Direcció General de Política Lingüística es reserva el dret de reproducció, distribució, comunicació 
pública i transformació dels lemes proposats pels concursant 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 lemes dels 
concursants que consideri oportuns 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 Twitter del concurs 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. Les persones 
participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de qualsevol altra 
transgressió de la legislació en la qual puguin incórrer. 

Acceptació de les bases 

Les persones que participen en el concurs accepten aquestes bases, que han de complir 
obligatòriament. En cas contrari, els lemes no seran tinguts en compte pel Jurat. 

Protecció de dades 

Les dades personals dels participants estaran subjectes a les condicions de protecció de dades que 
regeixen les plataformes Facebook i Twitter. L’Administració no intervé en cap cas en la relació que 
s’estableixi entre les persones concursants i les plataformes esmentades. 

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 només les dades personals dels 
concursants premiats o classificats, 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 del concurs i de les aportacions fetes i difondre’n el resultat. 
Els concursants es poden adreçar a la Direcció General de Política Lingüística del Departament de 
Cultura (carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8, CP 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


