
 
  

 
 

 
 

 

 
BASES DEL QUART DICTAT CATALÀ DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

Primer. El calendari i l’horari. Es convoca el 4t Dictat Català de Sant Andreu de 

la Barca dimarts 28 de novembre, a les 7 del vespre, a la Sala Federico García 

Lorca del Teatre  Núria Espert (pl. Federico García Lorca, s/n). El lliurament de 

premis es durà a terme  el mateix dia 28 de novembre, a les 8.30 h del vespre, 

al mateix lloc. La convocatòria s’emmarca dins la Festa de Sant Andreu. 

Segon. Els organitzadors. El 4t Dictat Català de Sant Andreu de la Barca és 

organitzat pel Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca (del Centre 

de Normalització Lingüística  Ca n’Ametller, amb seu a Molins de Rei, del Consorci 

per a la Normalització Lingüística), l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 

l’associació Plataforma per la Llengua Baix Llobregat i l’APPEC, Associació 

de Premsa Periòdica en Català. 

Tercer. Els participants. Per a participar-hi cal ser major d’edat, viure, estudiar o 

treballar a Sant Andreu de la Barca o estar matriculat en un curs de català per a 

adults del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca i no tenir actualment 

ni haver tingut mai cap vinculació amb el Consorci per a la Normalització 

Lingüística, així com no ser professional de la llengua catalana. Podran participar-

hi persones menors d’edat, a partir de 16 anys, que vinguin acompanyades per 

un major d’edat. 

Quart. La inscripció. Cal fer una inscripció, que és de franc, el mateix dia del dictat 

al Teatre Núria Espert, 30 minuts abans que comenci l’acte. A la butlleta hi haurà 

de constar el nom, els cognoms, el DNI, el telèfon, l’adreça, l’adreça electrònica i 

la signatura. Aquesta butlleta la gestionarà el Servei Local de Català de Sant 

Andreu de la Barca. 

Cinquè. El text consta com a màxim de 100 mots i és triat pel Servei Local de 

Català. Es mantindrà en secret fins al mateix moment de dictar-lo, tot i que es fa 

públic que és un text de M. Aurèlia Campmany, ja que amb aquesta actuació i des 

del Servei Local de Català ens volem sumar a l’Any Campmany, declarat per la 

Generalitat de Catalunya aquest 2018 i, que commemora els 100 anys del 

naixement de l’escriptora M. Aurèlia Campmany. Com a complement del dictat, hi 

haurà un seguit de paraules, no superior a 10, anomenades ‘paraules de 



desempat’, que es dictaran i que serviran al Jurat, només, en cas que s’hagi de 

fer un desempat. 

Sisè. El Dictat. Es llegirà en veu alta tot el text sencer i, a continuació, es farà una 

lectura fragment per fragment. Al final de tot el dictat, es tornarà a llegir el  text 

sencer i després es dictaran dos cops les ‘paraules de desempat’. En acabat, els 

participants lliuraran el full als organitzadors de l’acte. El text serà dictat amb els 

signes de puntuació per tal de posar l’èmfasi a l’ortografia. 

Setè. La correcció. Anirà a càrrec dels tècnics de Normalització Lingüística del 

Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller. 

Vuitè. Les normes de correcció. Tota errada d’escriptura (lletres o paraules 

canviades o desfigurades, manca de mots, errors en la comprensió, etc.) i 

d’ortografia (incloent-hi accents, dièresis, apòstrofs, guions, majúscules i 

minúscules, etc.) serà tinguda en compte a l’hora de la correcció. La normativa 

catalana queda fixada per les normes  ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Les normes internes de correcció d’aquest 4t Dictat Català de Sant Andreu de la 

Barca es recullen en un document intern del Servei Local de Català de Sant Andreu 

de la Barca anomenat QUART DICTAT CATALÀ 2017 Instruccions per als 

correctors i criteris de correcció, que podrà consultar qualsevol participant en cas 

de dubte. 

Novè. Els resultats es faran públics el mateix dia 28 de novembre, a les 8.30 h del 

vespre al mateix Teatre Núria Espert. Es diran públicament els noms i els cognoms 

de les persones guanyadores i les errades que hagin comès. 

Desè. Els premis. El text que contingui menys errors ortogràfics serà considerat el 

primer premi, i així, successivament. En cas d’empat, es farà un sorteig públic el 

mateix dia entre els participants empatats. 

Onzè. Categoria joves. El primer premi és una tauleta digital. Aquest premi l’atorga 

i el paga l’associació Plataforma per la Llengua Baix Llobregat, l’ONG del català. 

S’atorgaran també un segon i un tercer premi, que consistiran en una subscripció 

anual a una revista de l’APPEC i que són pagats pel Servei Local de Català. 

Dotzè. Categoria adults. El primer premi és un cap de setmana per a dues 

persones en un allotjament de turisme rural i el paga el Servei Local de Català. 

S’atorgaran també un segon i un tercer premi, que consistiran en una subscripció 

anual a una revista de l’APPEC i que són pagats pel Servei Local de Català. 

Tretzè. Categoria alumnes. Hi haurà un premi especial per a l’alumne/a inscrit en 

algun dels cursos de català per a adults del SLC de Sant Andreu de la Barca del 

curs escolar 2018-2019 que participi en aquest 4t Dictat Català de Sant Andreu 



de la Barca i que cometi menys errors. Si el guanyador del primer premi del Dictat 

fos, casualment, un alumne en actiu d’algun dels cursos de català del SLC de Sant 

Andreu de la Barca, aquest premi es donaria, aleshores, al segon alumne amb 

menys errors al dictat. El premi és un àpat per a dues persones al restaurant El 

Palau Vell de Sant Andreu de la Barca, pagat per l’Ajuntament de Sant Andreu 

de la Barca i una subscripció anual  a una  revista de l'APPEC, pagada pel Servei 

Local de Català. Per a ser considerat alumne/a del SLC de Sant Andreu de la 

Barca cal haver formalitzat correctament la matrícula i no tenir pendent el pagament 

del curs. El guanyador no pot bescanviar aquest premi per cap altre. 

Catorzè. Premis a la participació. Hi haurà dos premis a la participació, que es 

decidiran mitjançant sorteig entre totes les persones que hi hagin participat i que 

no hagin obtingut cap dels premis de les categories anteriors. Aquests premis 

seran dos lots de productes etiquetats en català, pagats per l’Ajuntament de Sant 

Andreu de la Barca. El sorteig es farà el mateix dia del lliurament de premis. 

Quinzè. Subscripcions a les revistes de l’APPEC. Queden excloses dels premis 

les revistes El Temps, El Triangle, Cavall Fort i El Tatano. La persona premiada 

haurà de comunicar al Servei Local de Català, via telefònica (93 682 52 88) o per 

c/e (santandreubarca@cpnl.cat), la revista triada, com a màxim, fins  divendres 14 

de desembre de 2018, a la 1 del migdia. Després d’aquest termini, es perdrà el 

premi inexorablement i no es podrà compensar econòmicament. La persona 

premiada no podrà accedir a cap altre premi, malgrat la posició en què hagi quedat 

en la classificació general. 

Quinzè. Renúncia al premi. En cas que una persona premiada renunciï a algun 

premi, no se’l compensarà econòmicament ni de cap altra manera. 

Setzè. Consulta del text corregit. Es podrà demanar individualment la revisió del 

dictat i el resultat final a partir del 10 de desembre de 2018 adreçant-se al Servei 

Local de Català de Sant Andreu de la Barca en horari d’atenció al públic. 

Dissetè. Autorització per a rebre informacions del SLC. Tots els participants del 

4t Dictat Català de Sant Andreu de la Barca autoritzen, mitjançant la butlleta 

d’inscripció, el Servei Local de Català perquè els enviï informació puntual sobre 

actuacions de normalització lingüística. 

Divuitè. Acceptació de les bases. En el moment d'omplir la butlleta s'entén que 

s'accepten les bases del 4t Dictat Català de Sant Andreu de la Barca. 

Dinovè. Canvis en les bases. Qualsevol novetat que calgui solucionar i que impliqui 

canviar les bases del 4t Dictat Català de Sant Andreu de la Barca serà resolta 

pels organitzadors de l'acte. Els organitzadors, doncs, s'atorguen la possibilitat de 

canviar les bases si  calgués. 



Vintè. Aspectes d’última hora. Els aspectes organitzatius que puguin sorgir 

respecte qualsevol punt i que no estiguin recollits a les bases seran decidits pels 

organitzadors del 4t Dictat Català de Sant Andreu de la Barca. 

Vint-i-unè. Retirada de premis. En cas que passat el 28 de novembre de 2018, i 

fins al 14 de desembre de 2018, els organitzadors de l’acte descobrissin que algun 

dels guanyadors ha falsejat dades de la butlleta d’inscripció, podran retirar-li el 

premi i atorgar-lo a la persona que es trobi en la posició següent. 

Sant Andreu de la Barca, 20 de novembre de 2018 

L’organització: 

 
 

 


