BASES DE PARTICIPACIÓ DEL CONCURS ENIGMÀRIUS

Primera - Àmbit objectiu
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA), a través de l’emissora Catalunya
Ràdio (CR), organitza el concurs Enigmàrius, que es vehicularà a través del programa “El matí de
Catalunya Ràdio”, de Catalunya Ràdio.

Segona - Àmbit subjectiu i forma de participació
La participació està oberta a totes les persones majors d’edat. No podran participar en el concurs
els treballadors de la CCMA, de les seves empreses filials o de les empreses vinculades al concurs,
ni tampoc els parents d’aquestes persones, fins a segon grau.

Tercera – Mecànica
Enigmàrius diari i Superenigmàrius
A l''Enigmàrius', cada matí en Màrius Serra planteja un enigma verbal de dificultat variable, i cada
dilluns, un superenigmàrius. Tots els participants que s'identifiquin acumularan punts per figurar
en la classificació general de les dues competicions de la temporada: Copa Enigmàrius 2017 (de
setembre a desembre) i Lliga Enigmàrius 2018 (de gener a juliol).
Els participants han d’esbrinar el mot del dia, només es pot participar per correu electrònic a
copa@enigmarius.cat (o, quan s’escau, a lliga@enigmarius.cat) amb la resposta al títol del correu
i les dades del participant a la primera línia del cos del missatge interior. S'admet només 1
missatge per participant. Qualsevol repetició serà eliminada, sense tenir en compte si la resposta
és correcta. Qualsevol correu electrònic que no porti la resposta correcta a l'assumpte (títol) serà
descartat.
El període hàbil de participació comença quan s'emet el plantejament, a les 7.50, i acaba a les
9.30. Els dilluns, a més, es fa el Superenigmàrius: es planteja als volts de les 10:30 i es poden
enviar respostes fins a les 11.30.
Opten als premis diaris tots els correus electrònics amb la solució a l’assumpte i les dades (nom,
població i telèfon) a l’interior que arribin en el període hàbil de participació, en el benentès que
només s'accepta 1 missatge per participant. El guanyador surt d'un sorteig entre els missatges
encertats. Un professional de Catalunya Ràdio tria un número a l'atzar entre tots els missatges
admesos. Si correspon a una resposta encertada, el participant ja s'endú el premi. Si està
equivocat el guanyador és el missatge anterior encertat segons l'ordre numèric derivat de la
recepció i després, el número més proper. El mateix succeeix si el guanyador correspon a un
participant que ja hagi obtingut el premi dins del trimestre. A banda del premi diari, els missatges

correctes permeten sumar punts a la classificació general de la Copa (o de la Lliga). L'adreça ha de
ser la mateixa durant tota la competició, i només es pot canviar per causa justificada.
Puntuacions de la Copa 2017 i de la Lliga 2018
Cada enigmàrius dona punts segons el nombre d'encertants que obté, d'una manera inversament
proporcional, de manera que els centenars d'encertants es restin de la màxima puntuació de 20
punts. És a dir, que els enigmes encertats per més de 1.900 participants atorguen 1 punt, entre
1.800 i 1.899 encertants, 2 punts, entre 1.700 i 1.799, 3 punts, 4 punts entre 1.600 i 1.699
encertants, 5 punts entre 1.500 i 1.599, 6 punts entre 1.400 i 1.499, 7 punts entre 1.300 i 1.399, 8
punts entre 1.200 i 1.299, 9 punts entre 1.100 i 1.199 encertants, 10 punts entre 1.000 i 1.099, 11
punts entre 900 i 999, 12 entre 800 i 899, 13 entre 700 i 799, 14 entre 600 i 699, 15 entre 500 i
599, 16 entre 400 i 499, 17 entre 300 i 399, 18 entre 200 i 299, 19 entre 100 i 199 i 20 punts en
l'hipotètic cas que un enigmàrius fos endevinat, només, per menys de 100 participants. Els
superenigmàrius donen 3 punts, tal com s'anuncia cada dilluns.
Puntuen per a la Copa 2017 els enigmes plantejats des del dia 1 de setembre al 15 de desembre
de 2017. La classificació general s'actualitza setmanalment i es pot consultar al web del programa.
Un jurat unipersonal constituït per Màrius Serra resoldrà qualsevol conflicte que pugui sorgir. Les
seves decisions seran inapel·lables. Tots els dubtes, reclamacions i consultes seran atesos a través
del correu consulta@enigmarius.cat
Mecànica Final Copa Enigmàrius
La 1a ronda comença amb 8 cadires buides a l’escenari
Màrius Serra i Mònica Terribas plantegen els enigmes entre els finalistes presents a la final. Els
finalistes, que estan asseguts a platea, que coneguin la resposta han d’aixecar el pai-pai que se’ls
donarà.
Té prioritat el número més baix, li acosten el micròfon i si l’encerta puja a la cadira número 1; si
no, es busca el següent número fins que l’encerten.
Procedim així amb les 8 cadires, però ara la prioritat la marca sempre el número de l’anterior
encertant (tot això ho vaig dient jo des de l’escenari i, per tant, les persones que hi ha a platea
acosten el micròfon al participant que li diem).
2a ronda. Tenim les 8 cadires plenes i els plantegem un enigma a boca de canó a cadascun dels
participants asseguts, començant pel que ocupa la cadira 1. Si l’endevinen, conserva el lloc, si no
el saben es rebota a platea, al número més baix que aixequi el pai-pai. L’encertant de platea li
pren la cadira al que ha fallat. Així procedim amb les 8 cadires.
3a ronda. Igual que l’anterior, però ara comencem pel que ocupa el 8è lloc i anem baixant. En
aquest cas, el primer dret de rebot és per als que són a l’escenari. És a dir, que quan arribem a les
3 últimes cadires, que són les més premiades, si el que ocupa la cadira número 1 no sap l’enigma
primer li poden prendre el lloc els que ocupen les cadires del 2 al 8 (per aquest ordre) i després els

de platea. Es pot donar el cas que el senyor que ve amb el número 50 i no ha resolt res fins
llavors, endevini l’últim enigma i acabi a la cadira número 1. Sempre hi ha emoció, al final.

Quarta – Premis
El guanyador del sorteig de l’Enigmàrius diari s’emportarà un lot de productes del supermercat
Bon Preu Esclat.
El guanyador del Superenigmàrius s’emportarà un superlot de productes de primera qualitat dels
supermercats Bon preu Esclat.
Premis final Copa Enigmàrius
1er premi: 1 val de 160 € dels supermercats Bon preu Esclat i dos bitllets d’avió de Vueling.
2on premi: 1 val de 60 € dels supermercats Bon preu Esclat.
3er premi: 1 val de 60 € dels supermercats Bon preu Esclat.
4rt premi: 1 val de 60 € dels supermercats Bon preu Esclat.
El vol de Vueling són dos bitllets (anada i tornada) a un destí Europeu (exceptuant Rússia) pel
guanyador i un acompanyant. Els vols que es guanyi, s’hauran de fer efectius abans del 15 de
març del 2018. No seran vàlids entre el 21/12/17 i el 07/01/18 (ambdós inclosos)

Cinquena - Informació fiscal
L’obtenció del premi quedarà subjecta a les obligacions d’informació i retencions que determini la
normativa fiscal. La concessió del premi constituirà un guany patrimonial per al guanyador.

Sisena - Dret d’ús d’imatge i veu, i dades de caràcter personal
El fet de formar part d’aquesta acció participativa implica el consentiment de l’ús del nom i
cognoms, la difusió de la imatge i la reproducció de la veu dels guanyadors beneficiaris de l’acció,
amb finalitats divulgatives i publicitàries.
Els guanyadors accepten expressament la comunicació de dades que es determina en el paràgraf
anterior. Més informació del tractament de dades per part de la CCMA, SA a
http://www.ccma.cat/avis-legal/proteccio-de-dades/.

Setena - Xarxa de comunicacions
La CCMA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament anòmal de la
xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el desenvolupament

normal de l’acció participativa per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes
externs de mala fe.

Vuitena - Acceptació de condicions
Tothom que participi en aquesta acció, pel sol fet de fer-ho, accepta les condicions que la
regeixen i el criteri i la decisió que la CCMA adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Novena - Altres estipulacions
Es pot accedir a aquestes bases a través de la pàgina web d’“El matí de Catalunya Ràdio” de
Catalunya Ràdio, www.catradio.cat.
La CCMA es reserva el dret de modificar les condicions d’aquesta acció en qualsevol moment, i
fins i tot d'anul·lar-la o de deixar-la sense efecte, sempre que hi hagi una causa justificada. En tot
cas, la CCMA es compromet a comunicar, a través de la pàgina web del programa, les bases
modificades o, si s’escau, l'anul·lació de l’acció en el seu conjunt, de manera que tots els
participants hi puguin tenir accés.

