
BASES LEGALS CONCURS SARDANIGMA 2022 

 

TERMES I CONDICIONS 

 

1. Objecte del concurs 

Amb l'objectiu de divulgar la sardana, i especialment la sardana revessa, la 
Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya (UCS d’ara en endavant) 
presenta el concurs ‘SARDANIGMA’ d'acord amb aquestes bases. 

2. Participants 

El concurs va adreçat a totes les persones físiques de qualsevol edat. 

3. Procediment de participació 

3.1. Participació: 

La participació en el concurs és gratuïta. 

La Bio d’Instragram de la UCS mantindrà l’enllaç al SARDANIGMA mentre 
duri el concurs. També es podrà accedir mitjançant aquest codi QR: 

 

Cada diumenge, amb excepció del mes d’agost, aquest enllaç portarà a 
una nova revessa del concurs. A les xarxes de la UCS s’hi aniran fent 
recordatoris. 

 



Qui vulgui participar en el concurs haurà de 
clicar aquest enllaç, que portarà a l’aplicació 
“SARDANIGMA”. 

Per enviar la tramesa només caldrà fer un 
clic a “TRAMESA” i omplir les dades que es 
demanen: Nom i cognoms, localitat, email 
(aquest només caldrà introduir-ho al realitzar 
la primera tramesa), tiratge de curts i tiratge 
de llargs. 

La revessa es podrà escoltar tantes vegades 
com es desitgi fins a l’aparició del següent 
Sardanigma. 

Es disposarà de temps per enviar el tiratge 
fins divendres a les 23.59. En cas que un 
participant enviï més d'un tiratge, només 
comptarà el primer que hagi enviat. 

 

3.2. Revesses: 

Una revessa1 és una sardana en què no està clar on acaben els curts i on 
comencen els llargs, i, per tant, és una sardana enrevessada. Cadascuna 
d'aquestes parts rep el nom de tirada. El nombre de compassos de la tirada 
de curts i de llargs constitueix el tiratge de la revessa.  

Les revesses utilitzades seran arranjaments de sardanes de set autors que 
han donat permís perquè siguin modificades amb aquesta finalitat: 

Alfred Abad 
Carles Santiago 
Dani Gasulla 
Joan Làzaro 
Jordi Paulí 
Josep A. López 
Lluís Alcalà  

Les revesses constaran habitualment, com a mínim, de dues tirades de 
curts, dues de llargs, i una de curts, però podran ser més curtes (si amb la 
part interpretada n'hi ha prou per determinar totalment el tiratge) o bé 
continuar fins a un màxim de 8 tirades, seguint la pauta 

CURTS-CURTS-LLARGS-LLARGS-CURTS-CURTS-LLARGS-LLARGS 

3.3. Puntuacions: 

 
1 Es pot trobar més informació de revesses a www.revesses.cat 



Perquè un tiratge pugui ser considerat puntuable, caldrà que sigui enviat en 
la forma i termini especificats en les bases. 

La puntuació atorgada a un concursant per la tramesa de la revessa serà la 
següent, segons s'escaigui: 

20 punts: 
  5 punts: 
  4 punts: 
  1 punt: 
 

tiratge correcte de curts i de llargs  
tiratge correcte de curts i incorrecte de llargs  
tiratge incorrecte de curts i correcte de llargs 
tiratge incorrecte de curts i de llargs  
 

El tiratge correcte de cada revessa es donarà a conèixer en la mateixa 
aplicació juntament amb la publicació de la revessa següent. 

3.4. Impugnacions: 

Una revessa es podrà impugnar quan es consideri que hi ha alguna errada 
o deficiència en la seva estructura que impedeixi o dificulti greument la 
seva resolució. S’haurà de fer dins el termini de puntuació de la revessa en 
qüestió, enviant a l’adreça sardanigma@gmail.com  un correu electrònic en 
què s’exposaran amb la màxima claredat possible els motius de la 
impugnació. 

Les revesses que hagin estat impugnades seran analitzades pel comitè 
format per l’equip organitzador. Aquest comitè decidirà, de forma 
inapel·lable, sobre la validesa o bé l’anul·lació a tots els efectes de la 
revessa corresponent. 

El comitè farà saber la seva decisió relativa a l’anul·lació o no de les 
revesses impugnades, mitjançant una intervenció a l'aplicació del 
SARDANIGMA. Aquesta decisió es farà pública en acabar la temporada. 

4. Premis 

Per optar als premis cal haver participat almenys una vegada en el concurs 
SARDANIGMA 2022 mitjançant l’aplicació esmentada. 

Hi haurà quatre premis, cadascun dels quals, consistirà en una tauleta i una 
subscripció d’un any a la revista UNIÓ per a cadascun dels guanyadors. La 
selecció dels guanyadors serà tal i com s’indica a continuació: 

• Primer premi: Primer classificat 

• Segon premi: Es realitzarà  un sorteig d’entre una 
llista de 10 participants2 

• Tercer premi: Es realitzarà  un sorteig d’entre una 

 
2 En la llista de classificació global caldrà eliminar el primer classificat, el número 11 de la classificació 

global passarà a ocupar l’última posició d’aquesta llista de 10 participants i es farà una nova numeració 

(de l’1 al 10). 



llista de 20 participants3 

• Quart premi: Es realitzarà  un sorteig d’entre una 
llista de 50 participants4 

Els premis no inclouen qualsevol tipus de servei o despesa no descrit, són 
intransferibles i no podran ser canviats pel seu contravalor monetari ni ser 
objecte de substitució, alteració o compensació. 

Els premis es donaran en la Festa Anyal de la UCS. En cas que aquesta no es 
realitzés, s’acordaria amb els guanyadors la manera més adequada de lliurar-
l’ho. 

Si els premis no estan disponibles o no poden ser lliurats per qualsevol raó, 
l'organització es reserva el dret de substituir-los per una oferta d'igual o major 
valor, al seu únic criteri. 

5. Procediment del sorteig 

Per tal de donar la màxima transparència als sortejos, aquests tindran com a 
base el primer premi del sorteig la Grossa de Cap d’Any 2022. 

De cara a la participació en el sorteig, cada concursant tindrà associat el seu 
número d’ordre en la classificació final.  

5.1. Establiment del llistat de classificació 

Un cop sumades les puntuacions de totes les revesses enviades, 
s’elaborarà un llistat dels participants en ordre decreixent de punts 
obtinguts. Els empats, si n’hi ha, es resoldran de la següent manera: 

En cas d’empat de punts al primer lloc, es realitzarà un desempat mitjançant  
un concurs en una emissió en directe per Internet. Es contactarà amb els 
interessats per tal de fixar un dia i s’anunciarà per les xarxes socials de la 
UCS. La data límit del concurs de desempat serà el 18/12/2022. 

La resta d’empats es resoldran segons la data de la tramesa del primer 
SARDANIGMA que hagin enviat. El que ho hagi fet abans, passarà davant 
de la resta. 

Prèviament al sorteig es farà pública la llista dels 53 primers participants. 

5.2. Nomenclatura dels números de la Grossa de Cap d’Any 

La nomenclatura de les xifres serà la següent:  

 
3 En la llista del primer sorteig caldrà eliminar el guanyador i afegir-hi els 11 següents de la classificació 

general, mantenint l’ordre, amb la qual cosa obtindrem una llista de 20 participants, i es farà una nova 

numeració (de l’1 al 20). 

4 En la llista del segon sorteig caldrà eliminar el guanyador i afegir-hi els 31 següents de la classificació 

general, mantenint l’ordre, amb la qual cosa obtindrem una llista de 50 participants, i es farà una nova 

numeració (de l’1 al 50). 



• la primera xifra és la de les unitats, 

• la segona xifra és la de les desenes, 

• la tercera xifra és la de les centenes, 

• la quarta xifra és la dels milers, i 

• la cinquena xifra és la de les desenes de miler. 

5ª 4ª 3ª 2ª 1ª  

5.3. Ordre dels sortejos: 

Els sortejos es realitzaran en aquest ordre: 

• Primer sorteig: llista dels 10 primers5 

• Segon sorteig: llista dels 20 primers5 

• Tercer sorteig: llista dels 50 primers5 
 

5.4. Primer sorteig: 

La primera de les cinc xifres del primer premi de la Grossa de Cap d’Any, és 
a dir, la xifra de les unitats, indicarà el número corresponent al guanyador 
de la llista dels 10 primers. 

5ª 4ª 3ª 2ª 1ª  

 

En cas d’obtenir un “0”, el número premiat serà el “10”. 

 

5.5. Segon sorteig: 

En aquest cas es considerarà el número format per la tercera (centenes) i 
segona xifra (desenes) del premi de la Grossa de Cap d’Any en aquest 
mateix ordre. 

5ª 4ª 3ª 2ª 1ª  

 

Es sostreu 20 unitats a aquest nombre tantes vegades con sigui necessari 
fins obtenir una xifra menor a 20. El resultat indicarà el guanyador. En cas 
d’obtenir un zero, el guanyador serà el número 20. 

 

5.6. Tercer sorteig: 

 
5 Veure les notes del punt “4. Premis” on s’explica la formació d’aquestes llistes. 



En aquest cas es considerarà el número format per la cinquena (desenes de 
milers) i quarta xifra (milers) del premi de la Grossa de Cap d’Any en aquest 
mateix ordre. 

5ª 4ª 3ª 2ª 1ª  

 

Es sostreu 50 unitats a aquest nombre tantes vegades con sigui necessari 
fins obtenir una xifra menor a 50. El resultat indicarà el guanyador. En cas 
d’obtenir un zero, el guanyador serà el número 50. 

 

5.7. Exemple del sorteig:  

En cas que el número de la Grossa de Cap d’Any sigui 60701, el 
repartiment de premis serà com segueix: 

Primer sorteig: El número a considerar és el de les unitats i, per tant, 
el “1” 

6 0 7 0 1  

El guanyador serà el primer de la llista del primer 
sorteig. 

Segon sorteig: El número a considerar serà “70” 

6 0 7 0 1  

Restem 20 tants com sigui necessari fins obtenir un 
nombre més petit de 20: 

70 – 20 = 50; 50 – 20 = 30; 30 – 20 = 10 

Per tant el guanyador serà el número 10 de la llista. 

Tercer sorteig: El número a considerar serà “60” 

6 0 7 0 1  

Restem 50 tants com sigui necessari fins obtenir un 
nombre més petit de 50: 

60 – 50 = 10 

Per tant el guanyador serà el classificat en la posició 
10 de la llista. 



6. Eventualitats en el desenvolupament de la promoció 

Si per alguna raó aquest concurs no es desenvolupa com estava previst, 
incloent però no limitant només a la infecció per virus d'un dispositiu informàtic 
(ordinadors, discos durs ...), fallada en la xarxa, bugs, intervenció no 
autoritzada, frau, fallades tècniques, vandalisme, apagades, tempestes, 
catàstrofes naturals, casos de força major, disturbis civils, vagues, guerres, 
actes de terrorisme o qualsevol altra causa més enllà del control de 
l'organització que alteri o afecti el desenvolupament, administració, seguretat, 
imparcialitat, integritat o la pròpia conducta d'aquest concurs, l'organització es 
reserva el dret, a la seva pròpia decisió, de cancel·lar, finalitzar, modificar o 
suspendre el concurs, o invalidar les inscripcions afectades, subjectes a les 
especificacions escrites de qualsevol autoritat competent. L'organització pot, a 
la seva pròpia resolució, reiniciar des del principi en les mateixes condicions, 
similars o diferents segons els Termes i Condicions. 

Tots els costos d'accés a la pàgina web de l'organització són responsabilitat del 
participant i dependrà del proveïdor de servei d'Internet utilitzat. 

L'organització, segons la seva única decisió, es reserva el dret, en qualsevol 
moment, durant o després de la data de tancament de la promoció, de verificar 
la validesa de les inscripcions i de desqualificar qualsevol inscripció de 
qualsevol persona que manipuli o obtingui beneficis o avantatges de la 
manipulació del procés d'inscripció o que presenti una inscripció que no estigui 
d'acord amb aquestes Bases. 

L'organització, les seves empreses vinculades, i els organismes associats, 
agències, contractistes i afiliats no seran responsables per qualsevol pèrdua 
(incloent, sense limitació, danys indirectes, especials o conseqüencials o 
pèrdua d'utilitats), despeses, danys, accidents, lesions físiques o mort o 
qualsevol causada i soferta per qualsevol persona que sorgeixi o estigui 
relacionada d'alguna manera amb aquesta promoció, o l'ús de qualsevol premi, 
exceptuant qualsevol responsabilitat que no pugui ser exclosa per llei. 

Aquesta promoció no està patrocinada, recolzada, avalada, administrada ni 
associada cap manera a Instagram, Facebook ni Twitter i s'exonera 
completament a aquestes xarxes de tota responsabilitat per part de cada 
concursant o participant. 

L'organització promotora és la UCS, amb domicili social a C/ Sant Quintí, 14 
baixos 08026 Barcelona, i amb CIF G58450404. 

7. Durada 

El concurs comença el 13 de febrer i finalitzarà a finals de novembre. 

Les publicacions seran els diumenges, sempre que no hi hagi cap contratemps, 
excepte durant el mes d’agost. Els contratemps, sempre que sigui possible, 
s’anunciaran mitjançant l’aplicació. 

A la següent pàgina hi ha una previsió del calendari. Qualsevol canvi es 
comunicaria mitjançant l’aplicació. 



Tots els participants que hagin enviat alguna tramesa dins el període hàbil del 
concurs quedaran automàticament inscrits. 

L'organització no accepta cap responsabilitat respecte a errors en la entrada de 
dades en el moment de fer la tramesa. 

L'organització no es fa responsable dels problemes o qualsevol error tècnic que 
pugui sorgir en el decurs de funcionament del concurs. 

 

 

 

 

 



 

8. Llista dels participants 

Tots els participants accepten que es pugui publicar una llista amb el seu nom i 
cognoms abans del sorteig de la Grossa de Cap d’Any. 

9. Comunicació del resultat als premiats 

La UCS, o la persona en qui aquesta delegui, es posarà en contacte amb les 
persones premiades per notificar el premi. El premi romandrà en propietat de 
l'organització, durant un període no superior a 2 mesos des de la Festa anual 
de la UCS. 

Si per motius aliens a la UCS fos impossible establir contacte amb alguna 
persona premiada en un termini de 2 setmanes, després d’haver fet un mínim 
de 5 intents, el premi passarà al número següent de la llista. En cas que en un 
termini de 2 setmanes, amb les mateixes condicions, tampoc sigui possible 
contactar-hi, es passarà al següent i així successivament fins trobar la persona 
agraciada. 

10. Publicitat del guanyador 

Els guanyadors del sorteig final accepten i autoritzen que la menció del seu 
nom, premi i imatge puguin aparèixer a la pàgina web de la UCS o en qualsevol 
altre suport comunicatiu, publicitari o mitjà de comunicació que utilitzi la UCS 
per tal d'informar i fer públic el resultat del concurs realitzat. 

11. Protecció de dades 

La informació que proporcionin els participants serà utilitzada per l'organització 
a l'efecte de dur a terme aquesta promoció i per a altres finalitats de 
comunicació, promoció i màrqueting. En participar en aquest concurs, els 
participants passen a formar part de la base de dades en línia de la UCS i 
podran rebre regularment butlletins electrònics o altres formats de comunicació 
fins a expressar formalment la seva oposició. 

L'organització pot divulgar informació personal dels participants als seus agents 
i contractistes per ajudar amb el desenvolupament d'aquesta promoció, o per 
comunicar-se amb els participants. L'organització també pot divulgar la 
informació personal dels participants a les autoritats competents i el nom del 
participant guanyador podrà ser publicat com exigeix la legislació aplicable. 

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell 
de 27 d'abril de 2016 ("RGPD") aplicat des del 25 de maig de 2018, els 
participants tenen dret a l'accés, rectificació i cancel·lació de la informació 
personal que l'organització té sobre ells contactant mitjançant el correu 
electrònic secretaria@uniodecolles.cat. En participar en aquest concurs 
s'accepta automàticament l'ús i difusió de la informació del participant per part 
de l'organització com s'ha descrit anteriorment. 

L'enviament del formulari (tramesa) degudament emplenat suposa l'acceptació 
expressa del tractament de les dades consignades en aquest document, així 



com l'acceptació de les Bases del sorteig. En cas de produir-se qualsevol 
situació no prevista en aquestes bases la seva resolució serà atribuïble al criteri 
de l'organització, i la seva resolució serà inapel·lable. 

 

Barcelona, 12 de febrer de 2022 


