
Què és Re|mot?

Re|mot és una acció de participació impulsada pel diari ARA, amb el suport del Departament de Cultura i la participació de 
l’Optimot, en què els usuaris han de proposar paraules catalanes que estan en desús o tenen un ús reduït i vulguin recuperar.
De totes les paraules proposades, un jurat en seleccionarà 10 i l’audiència haurà de votar la guanyadora entre les seleccionades. 

Què passa amb la paraula guanyadora?

El diari ARA adoptarà la paraula guanyadora i la farà seva. Al llarg de l’any li donarà visibilitat continuada incloent-la en els contin-
guts que publiqui, posant-la a la portada, als titulars...

Quin és l’objectiu?

Des del diari ARA, amb el suport del Departament de Cultura  i la participació de l’Optimot, el cercador de dubtes lingüístics de la 
Direcció General de Política Lingüística, volem donar visibilitat i recuperar paraules que hem deixat d’utilitzar en la llengua habitual 
més general. Convertir l’estima i la identificació amb la llengua de molts lectors en una via de participació i interacció amb el diari. El 
català té un patrimoni lèxic molt ric i la iniciativa Re|mot és ideal per aprofitar-lo i demostrar-ho. 

En aquesta primera edició hi haurà una paraula guanyadora a la qual l’ARA donarà plena visibilitat, però l’acció serveix per 
retrobar-nos amb paraules que abans utilitzàvem, ampliar el nostre vocabulari de sinònims amb mots nous, descobrir que hi ha 
situacions que es poden expressar amb una paraula...

Fases i calendari

La iniciativa Re|mot es divideix en diferents fases: 

1- L’usuari proposa la paraula que vol recuperar i li demanem que ens deixi el seu comentari sobre per què li agrada la paraula, quin 
interès i quins valors hi troba.

Ho fa a través de la pàgina remot.ara.cat

Durada: Del 10 al 16 de maig a les 23.59 h.

2- El jurat farà una selecció de 10 paraules que posteriorment es faran públiques per fer-ne una votació popular.
17 de maig

3- L’audiència vota la seva paraula preferida entre les 10 seleccionades. Només podrà votar una de les paraules. D’aquesta votació 
popular en sortirà la paraula guanyadora, que es farà pública el 25 de maig.

Ho fa a través de la pàgina remot.ara.cat

Durada de la votació: del 18 al 24 de maig

4- Es proclama la paraula guanyadora el 25 de maig. L’ARA es compromet a adoptar aquesta paraula i a donar-li visibilitat 
utilitzant-la durant tot l’any al contingut del diari.

Es comunica a la pàgina remot.ara.cat, a les pàgines i web del diari ARA, a les xarxes socials i per correu als usuaris que hi han 
participat. 

Tot l’any

Requisits de participació

- Per poder participar en aquesta iniciativa has de tenir un compte (gratuït) al diari ARA. Una vegada hi hagis accedit i estiguis 
identificat podràs proposar paraules i comentar-les a la primera fase i votar-les després.
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- Pots proposar paraules o grups de paraules de la llengua catalana amb un significat unitari (per exemple, ‘gorra de cop’), però en 
cap cas s’accepten dites ni frases fetes. 
L'ARA es reserva el dret de retirar alguna paraula proposada si considera que no té altre objectiu que insultar, injuriar o ofendre.

Jurat

El jurat, que seleccionarà 10 paraules d’entre totes les proposades, està format per: Empar Moliner (escriptora), Màrius Serra 
(escriptor, IEC), Ester Franquesa (directora general de Política Lingüística de la Generalitat), Maria Rodríguez Mariné (cap de 
Llengua de l'ARA), Míriam Martín Lloret (lingüista), Pau Vidal (filòleg i escriptor), Valentina Planas (La Incorrecta), Enric Gomà 
(escriptor), Mercè Lorente (filòloga, IEC i UPF), Gabriel Bibiloni (lingüista, UIB), Joana Roch (responsable de l’Optimot), Jordi Bover 
(director del Termcat), Ignasi Aragay (director adjunt de l'ARA).

Comunicacions

Es comunicarà als participants via correu electrònic: 

- Quines deu paraules ha triat el jurat per fer la votació popular.

- Quina ha estat la paraula guanyadora, que l’ARA adoptarà per utilitzar-la en els seus continguts.
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