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Primer. El calendari i l'horari. Es convoca el II Dictat Català de Begues el 

divendres 8 de novembre de 2019 a les 18.30 al Teatre El Goula. El 

lliurament de premis es durà a terme 22 de novembre de 2019.  

 

Segon. Els organitzadors. El segon Dictat Català de Begues és organitzat per 

la Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament de Begues.  

 

L’organització s’encarrega de convocar i fer la difusió  del Dictat Català a la 

població de Begues, així com de conduir, presentar, preparar i organitzar els 

dos actes (Dictat i lliurament de premis). També s’encarrega de dissenyar, 

editar i difondre el cartell i altres materials de difusió i organització, així com de 

preparar i organitzar tots els premis. 

 

Tercer. Els participants. Per a participar-hi cal ser major de 16 anys i no tenir 

actualment ni haver tingut cap vinculació professional amb el Consorci per a la 

Normalització Lingüística, així com no ser professional de la llengua catalana. 

Cal que hi hagi un mínim de 15 persones que es presentin a la Categoria 

general per poder realitzar aquest Dictat. 

 

Quart. La inscripció. Cal fer una inscripció, que és de franc. Es pot fer des de  

dilluns 28 d’octubre fins al 6 de novembre al Centre Cívic El Roure en horari 

d’atenció al públic de 10 h a 12h i de 17 h a 19.30 h. Si l’aforament ho permet, 

hi haurà la possibilitat d’inscriure’s el mateix dia de l’acte.  

 

Cinquè. El text. La Regidoria de Política Lingüística triarà un text de com a 

màxim 180 mots i el mantindrà en secret fins al moment mateix de dictar-lo. 

Com a complement del text 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. La tècnica de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de 

Begues llegirà en veu alta tot el text sencer i, a continuació, en farà una lectura 

fragment per fragment. Al final de tot del dictat, tornarà a llegir el text sencer i 

després dictarà dues vegades les “Paraules de desempat”. En acabat, els 
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participants lliuraran el full als organitzadors de l'acte. El text serà dictat amb els 

signes de puntuació, per tal de posar l'èmfasi en l'ortografia. 

 

Setè. La correcció. Anirà a càrrec de la tècnica de Normalització Lingüística de 

l’Ajuntament de Begues i d’altres professionals  de la llengua catalana, que 

formaran part del jurat. 

 

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, tant les anteriors a l’octubre de 2016 com les actuals. Les normes 

internes de correcció d’aquest segon Dictat Català es recullen en un document 

intern anomenat SEGON DICTAT CATALÀ 2019 Instruccions per als correctors 

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

dubte. 

 

Novè. Els resultats. Es faran públics els resultats del dictat el 22 de novembre 

de 2019, en un acte obert a l’aula polivalent del Centre Cívic. Públicament es 

diran els noms i cognoms de tots els premiats. En canvi, es mantindrà en 

l'anonimat la resta de persones i de resultats. 

 

 

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

el primer premi. I així, successivament. En cas que algun premi quedi empatat, 

es farà un sorteig públic el mateix 22 de novembre de 2019 amb una bossa i 

els noms dels participants empatats. En total hi haurà 5 premis: Primer, segon  i 

tercer premi corresponents als primers textos amb menys errors de la 

Categoria general i els dos restants: un alumne en la Categoria Alumne dels 

Cursos de Català per a Adults de Begues i un de la Categoria Jove entre 16 i 

18 anys.   
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Onzè. Els tres primers premis de la Categoria general. El 1r premi són 300€. El 

segon premi són 200€ i el tercer premi  són 100€. 
 

Dotzè. Categoria especial 1. Hi ha un premi especial en la Categoria Alumne 
dels Cursos de Català per a Adults de Begues. Serà donat a l’alumne/a que 

s’hagi inscrit en algun dels cursos de català per a adults de l’Ajuntament de 

Begues que participi en aquest primer Dictat Català de Begues i que cometi 

menys errors. Cal marcar l’opció de “Alumne dels cursos de català per a adults” 

al full del dictat. Si el guanyador del primer o segon premi del Dictat fos, 

casualment, un alumne dels CCA de Begues, aquest premi de la Categoria 

especial es donaria, aleshores, al segon alumne amb menys errors al dictat, 

sempre i quan el número de persones presentades a aquesta categoria sigui de 

3 persones com a mínim. Aquesta categoria no es vàlida si no es presenten un 

mínim de 3 persones. En cas contrari,  aquest premi quedarà desert.  El premi 

són 100€. 

 

Tretzè. Categoria especial 2. Hi ha un premi especial en la Categoria Jove, 

que serà donat a un jove entre 16 i 18 anys. Cal marcar l’opció de “categoria 

jove” al full del dictat. Si el primer o 2n premi recaigués en un jove de fins a 18 

anys, aquest premi es donaria al segon jove classificat, sempre i quan el 

número de persones presentades a aquesta categoria sigui d’un mínim de 3. 

En cas contrari,  aquest premi quedarà desert.  El premi són 100€. 

En cas de premis deserts de les categories especials, el seu valor passarà a 

repartir-se a parts iguals entre els altres premis atorgats (amb excepció del 

premi a la participació) 
 
Catorzè. Acte del Dictat Català. Es comptarà amb la presència de l’alcaldessa 

de Begues, Sra. Mercè Esteve, que presentarà l’acte i donarà la benvinguda, i 

de la regidora de Política Lingüística, Sra. Anna Méndez, a més de la tècnica 

de Normalització Lingüística i d’altres col·laboradors. 

 

Quinzè. Acte de lliurament de premis. Els premis es lliuraran el dia 22 de 

novembre de 2019 a l’aula polivalent del Centre cívic El Roure i aniran a càrrec 
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de  l’alcaldessa de Begues, Sra. Mercè Esteve i de la regidora de Política 

Lingüística, Sra. Ana M. Méndez i Achell. 

 

Setzè. Diplomes. Tots els premiats rebran un diploma. 

 

Dissetè. Els premis s’hauran de fer efectius abans d’un mes. En cas que passat 

el 8 de novembre de  2019, i fins al dijous 5 de desembre, 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 següent. 

En cas de no reclamació d’un premi, aquest quedarà desert al mes de fer-se el 

dictat. 

 

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

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

premi quedarà vacant, sense premiar. 

 

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

del dictat i el resultat final a partir del dimecres 29 de novembre de 2019 

adreçant-se en horari d’atenció al públic al Centre Cívic El Roure. 

 

 

Vintè. Autorització per a rebre informacions del Dictat. Tots els participants del 

II Dictat Català de Begues autoritzen, mitjançant la butlleta d’inscripció, 

l’Ajuntament de Begues perquè els enviï informació puntual sobre actuacions 

de normalització lingüística. 

 

Vint-i-unè. Acceptació de les bases. En el moment d'omplir la butlleta s'entén 

que s'accepten les bases del II Dictat Català de Begues. 

 

Vint-i-dosè. Canvis en les bases. Qualsevol novetat que calgui solucionar i que 

impliqui canviar les bases del II Dictat Català de Begues serà resolta pels 

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

canviar les bases si calgués. 
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Vint-i-tretzè. 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 II Dictat Català de Begues. 

 
 
 
 
 
 
 
Begues, setembre de 2019 
 
 
L’organització 
 
 
 

 
 


