L’Hospitalet de Llobregat, jardins del Centre Cultural Tecla Sala
27 d’octubre de 2012
DICTAT POPULAR
BASES
1. Es convoca un dictat popular el dissabte 27 d’octubre a les 12 hores, als jardins del Centre Cultural
Tecla Sala, dins la jornada de commemoració de l’Any Sales, Calders, Tísner.
2. El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Hospitalet organitza el dictat popular.
3. El dictat popular compta amb la col·laboració de l’Ateneu de Cultura Popular, editorial Columna,
N9u Grup Editorial, Fundació Francesc Pujols, Andreu González, Laura Rosich i Laia Llobera.
4. Per participar-hi cal ser major d’edat. Podran participar-hi persones menors d’edat que vinguin
acompanyades per un major d’edat, però no podran optar al premi.
5. Cal fer una inscripció omplint la butlleta amb les dades personals imprescindibles (nom i cognoms,
DNI, telèfon, adreça postal, adreça electrònica i signatura), que es quedarà al CNL de l’Hospitalet.
6. El CNL de l’Hospitalet triarà un text de, com a màxim, 125 paraules per ser dictat.
7. La presidenta de l’Ateneu de Cultura Popular, Matilde Marcé, guardonada amb la Distinció
Ciutadana de l’Ajuntament de l’Hospitalet, llegirà en veu alta tot el text sencer i, a continuació, en farà
una lectura fragment a fragment. Al final de tot el dictat, tornarà a llegir el text sencer i, a continuació,
els participants lliuraran el full als organitzadors. El text serà dictat amb els signes de puntuació, per tal
de posar l’èmfasi en l’ortografia.
8. Qualsevol errada d’escriptura (lletres o paraules canviades o desfigurades, manca de mots, errors en
la comprensió, etc.) i d’ortografia (incloent-hi accents, dièresis, apòstrofs, guions, majúscules i
minúscules, etc.) serà tinguda en compte a l’hora de la correcció. La normativa catalana queda fixada
per les normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans.
9. Es faran públics els resultats del dictat el mateix dia. Públicament es diran els noms i cognoms de les
3 persones guanyadores.
10. El text que contingui menys errors ortogràfics serà considerat el primer premi. I així,
successivament. En cas d’empat, es farà un sorteig per desempatar.
11. Els premis seran 3 lots de llibres.
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12. Tots els participants del dictat popular autoritzen, mitjançant la butlleta d’inscripció, el CNL de
l’Hospitalet perquè els enviï informació puntual sobre actuacions de normalització lingüística.
13. En el moment d’omplir la butlleta s’entén que s’accepten les bases del dictat popular.
14. Qualsevol novetat que calgui solucionar i que impliqui canviar les bases del dictat popular serà
resolta pels organitzadors de l’acte.
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