L’Hospitalet de Llobregat, jardins del Centre Cultural Tecla Sala
27 d’octubre de 2012
CONCURS DE MICRORELATS
BASES
1. Els participants han de ser majors de 18 anys. No hi poden participar el tècnics del CNL de
l’Hospitalet.
2. S’hi pot participar de manera individual o en grup.
3. Els microrelats han de contenir un dels grups de paraules següents:
Opció 1: desert/certesa/òmnibus/palmeres
Opció 2: desig/bastó/pressentiment/marges
Opció 3: idil·li/àngel/jardiner/gramòfon
Opció 4: honradesa/filòsof/armilla/enigma
Opció 5: dispesa/maniquí/lladre
2. Els microrelats han d’estar escrits en català i han de tenir una extensió mínima de 140 caràcters i
màxima de 350. Tots aquells relats que excedeixin aquesta extensió seran desqualificats.
3. Els microrelats han de ser obres originals i inèdites i es poden presentar a partir del 8 d’octubre, des
de les 00.00h, fins al 23 d’octubre, a les 23.59h.
4. Només es pot presentar un microrelat per persona o grup.
5. Els microrelats s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic lhospitalet@cpnl.cat, amb l’assumpte
“Concurs de microrelats” o bé lliurar-lo a les oficines del CNL de Normalització Lingüística de
l’Hospitalet (Mare de Déu de la Mercè, 20, 3r). Cal indicar el nom de la persona o del grup.
6. Es lliuraran dos premis, un per a cada categoria: individual o grup. El jurat es reserva el dret
d’atorgar algun altre premi especial si ho considera convenient.
7. Aspectes que es valoraran dels microrelats: l’originalitat i l’acostament a l’univers de Pere Calders.
8. El jurat del concurs està format per tècnics del Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet.
9. El CNL de l’Hospitalet es reserva el dret de difondre els microrelats concursants en altres mitjans
(Facebook, Twitter...), sota la llicència Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0)i.
10. El dia 27 d’octubre, durant la Jornada Sales, Tísner, Calders, es comunicarà el resultat del concurs.
11. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases.
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