Concurs de vídeos “Jo sóc VxL. I tu?”
Bases
Descripció
El concurs de vídeos “Jo sóc VxL. I tu?” és una iniciativa de la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura i del Consorci per a la Normalització Lingüística per
recollir testimonis dels voluntaris que han participat o participen en el programa Voluntariat
per la llengua. Aquest concurs es complementarà amb un altre de posterior adreçat a
aprenents.
Objectius
Els objectius del concurs són:
• Donar a conèixer el punt de vista del voluntari pel que fa a la seva experiència en el marc
del programa Voluntariat per la llengua.
• Reconèixer i fer visible la tasca dels voluntaris.
• Promoure una reflexió sobre els valors del programa Voluntariat per la llengua.
• Crear una col·lecció de vídeos que recullin les experiències dels voluntaris.
Qui hi pot concursar?
Qualsevol persona major de 18 anys que sigui seguidora del perfil Twitter @vxlcat o de la
pàgina Facebook vxl, que hagi participat o participi en el Voluntariat per la llengua, com a
voluntari.
Les persones voluntàries que treballen al Departament de Cultura i al Consorci per a la
Normalització Lingüística poden participar-hi, però no poden optar als premis.
Què cal fer per concursar-hi?
1. Enregistrar un vídeo d’un mínim de 30 segons i un màxim d’un minut de durada.
2. Publicar-lo a Youtube o Vimeo.
3. Compartir-lo a Twitter usant la crida @vxlcat, amb l’etiqueta #josócVxL o bé trametre’l a
través de la pestanya #josócVxL de la pàgina Facebook vxl.
Les persones participants poden presentar un màxim de 3 vídeos a concurs, i tenen la
possibilitat de fer servir els comptes de YouTube, Vimeo, Facebook i Twitter corporatius dels
seus centres de Normalització Lingüística.
Els vídeos s’aniran penjant a l’apartat Voluntariat TV del web www.vxl.cat.
Com han de ser els vídeos?
En el vídeo ha d’aparèixer el nom del concurs: “Jo sóc VxL. I tu?”.
El contingut del vídeo ha de ser la resposta a una pregunta que plantegi el voluntari sobre la
seva experiència. Les preguntes poden ser, per exemple:
• Per què sóc voluntari per la llengua?
• Què m’ha aportat el VxL?
• Quina o quines anècdotes he viscut amb la meva parella lingüística?
• Quines activitats hem compartit?
• Quina és la situació més entranyable que he viscut?
O qualsevol altra pregunta relacionada amb l’experiència del voluntari.
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Els muntatges han d’expressar la visió personal del voluntari a través de les experiències
viscudes en el marc del programa.
Els vídeos poden estar fets amb qualsevol dispositiu (mòbil, tauleta, càmera...) i tècnica
(descripció, ficció, teatralització, entrevista, dibuixos animats, documental, musical, comèdia,
etc.). Hi poden sortir persones, animals, personatges (ninots de plàstic, de plastilina,
dibuixos...), etc. Es pot utilitzar qualsevol efecte de muntatge gràfic i sonor. Els vídeos poden
tenir qualsevol format compatible amb les plataformes usades per publicar-lo.
Totes les propostes han de ser originals i inèdites.
Els vídeos han de ser respectuosos i no poden contenir cap mena de desqualificació directa
ni indirecta. Els vídeos que el jurat pugui considerar que contenen continguts ofensius o
inapropiats seran eliminats del concurs.
Què és valorarà?
A banda de l’acompliment dels requisits, es valorarà l'originalitat, la creativitat, el missatge, la
qualitat lingüística i audiovisual, la capacitat de síntesi i la capacitat de transmetre els valors
del programa Voluntariat per la llengua. Es pot valorar també l’èxit del vídeo a les xarxes
socials a l’hora de decidir el guanyador.
Terminis
El termini de presentació dels vídeos comença el 27 de febrer de 2015 i finalitza el 23 de
març del 2015 a les 23.59 h.
Les persones que presenten un vídeo a concurs es comprometen a mantenir-lo al mateix lloc
on el va publicar inicialment fins al 27 de març de 2016, de manera que els enllaços enviats
al concurs siguin operatius fins a aquesta data. En cas contrari no seran tinguts en compte.
La decisió del jurat es farà pública el dia 27 de març de 2015 al web www.vxl.cat . També es
publicarà a les xarxes socials de Voluntariat per la llengua, de Llengua Catalana i del
Consorci per a la Normalització Lingüística.
Premi
El primer classificat serà premiat amb una estada d’un dia per a 2 persones en pensió
completa en un alberg XANASCAT, un lector de llibres digitals i un carnet TR3SC per a un
any. El segon, tercer, quart i cinquè classificats seran premiats amb un carnet TR3SC per a
un any.
Jurat
Es constitueix un jurat format per un representant de la Direcció General de Política
Lingüística i/o del Consorci per a la Normalització Lingüística, un representant de la Direcció
General de Joventut, una persona vinculada al món audiovisual i una persona vinculada al
programa Voluntariat per la llengua.
Un equip tècnic de suport atendrà les qüestions que es puguin plantejar, que es poden fer
arribar a la bústia de contacte de la Direcció General de Política Lingüística
dgpl.cultura@gencat.cat. 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 les plataformes escollides, no serà tinguda en
compte pel Jurat ni donarà dret a cap rescabalament ni compensació de cap mena.
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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 vídeos presentats al concurs 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 vídeos
creats pels 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.
Atès que els vídeos seran públics i qualsevol persona hi tindrà accés, 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 tercers.
Acceptació de les bases
Les persones que participen en el concurs accepten aquestes bases, que han de complir
obligatòriament. En cas contrari, els vídeos no seran tinguts en compte pel Jurat.
Protecció de dades
Les dades personals dels tots els participants estaran subjectes, òbviament, a les condicions
de protecció de dades que regeixen les plataformes on es publiquin els vídeos.
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 les dades
personals dels concursants, 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.
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