PER SANT JORDI,
DESCOBRIM BARBARISMES
El Centre de Normalització Lingüística de Tarragona i la Via T presenten la quarta
edició del concurs lingüístic «Per Sant Jordi...», amb les botigues de l’associació
de comerciants, que exhibiran els cartells amb les preguntes als seus aparadors.
Per a l’edició d’enguany, adaptant-se a les circumstàncies de la pandèmia. el
concurs tindrà un format mixt: els cartells estaran físicament als aparadors de les
botigues participants, però no hi haurà butlletes de participació en paper, sinó que
es concursarà mitjançant una aplicació per a mòbil.
El concurs es presentarà el dia 23 d’abril i durarà fins al 5 de maig. La forma de
les preguntes és una frase que conté una incorrecció i tres opcions de resposta
correcta, A-B-C, que caldrà marcar a l’aplicació. El tema del concurs d’enguany
són els barbarismes.
QUÈ NECESSITO PER PARTICIPAR?
Un mòbil o una tauleta et serviran per poder respondre les preguntes de la
gimcana lingüística.
Per accedir a l’aplicació on es podran marcar les respostes correctes, tots els
cartells inclouen un codi QR que obre l’app i un enllaç a la pàgina web de la Via T
per consultar les bases, les instruccions per jugar i els premis als quals podran
optar els concursants que encertin totes les respostes.
QUÈ CAL FER PER PARTICIPAR?
No cal inscriure's prèviament, simplement cal respondre totes les preguntes des
de l'aplicació i clicar la pestanya d'«enviar».

RECOMANACIONS
El Full de ruta que hi ha a continuació d'aquestes bases indica els establiments
que tenen les preguntes del concurs al seu aparador, i que cal visitar per poder
completar la gimcana.
Com que cal respondre totes les preguntes per completar el concurs amb
l'aplicació, una manera senzilla de fer-ho és amb el "tradicional sistema de paper i
bolígraf": apuntem el número del cartell i la resposta que triem (A, B o C) i, quan
les tinguem totes, obrim l'aplicació i emplenem totes les respostes
COM ES DESENVOLUPA EL JOC?
A l’aplicació EasyPromos només hi haurà la llista de botigues participants —
numerades amb el mateix ordre que figura al Full de ruta que tens a continuació
—, la seva adreça física i les caselles A-B-C per marcar l’opció correcta (només
n'hi haurà una). D’aquesta manera, serà imprescindible “visitar” tots el comerços
participants per saber quines són les preguntes i les opcions de resposta.
COM PUC GUANYAR ELS PREMIS?
Per aconseguir algun dels quatre premis, cal respondre correctament les
preguntes dels 41 cartells del concurs. Els premis se sortejaran entre tots els
participants que encertin totes les preguntes.
QUINS SÓN ELS PREMIS?
Primer premi: 200 € en vals de compra de la Via T
Tres segons premis: lots de llibres aportats per les tres llibreries que participen al
concurs: Abacus, Adserà i La Capona.
QUAN ES CONEIXERAN ELS GUANYADORS?
El sorteig dels premis es realitzarà el 6 de maig, un cop finalitzat el concurs i a
través de la plataforma EasyPromos. Els noms dels guanyadors es publicaran als
perfils d’Instagram de la Via T (@laviatdetarragona) i de Facebook, Tuiter i
Instagram del CNL de Tarragona (@CNLTarragona), com també a les
respectives pàgines web.
El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 7 de maig al lloc que prèviament
es comunicarà als guanyadors per trucada telefònica.
Si tens dubtes, pots adreçar-te a nosaltres a través de la nostra pàgina web, per
telèfon (Via T: 977 234 112 – 671 552 142 / CNL de Tarragona: 677 255 647) o per
correu electrònic (jsentis@laviat.com / egarriga@cpnl.cat).

