
BASES DEL I CONCURS DE MICRORELATS  
AL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA  

DE TERRASSA I RUBÍ 

 
Participants 
 

 Alumnes matriculats en els cursos del Servei Local de Català de 
Rubí.  

 Voluntaris i aprenents que participen en el “Voluntariat per la 
llengua” a Terrassa, Rubí, Vacarisses i Ullastrell. 

 
Condicions i temàtica 
 
Els microrelats  

- han de ser originals i inèdits 
   - han d’estar escrits íntegrament en català 
 - han de tenir una extensió màxima de 150 paraules 
 
El tema és lliure. 
 
Hi haurà de constar el vostre nom i la categoria a la qual us presenteu. 
 
Lliurament i termini 
 
Els concursants adscrits a Rubí podeu enviar els vostres textos al correu 
electrònic vxl.rubi@cpnl.cat, portar-los personalment al SLC de Rubí en 
horari d’atenció al públic (de dl. a dj., de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 
18.00 h; dv., de 10.00 a 13.00 h) o lliurar-los al professorat dels cursos. 
 
Els concursants adscrits a Terrassa, Vacarisses i Ullastrell podeu enviar-
los  al correu electrònic vxl.terrassa@cpnl.cat o portar-los personalment 
al SLC de Terrassa en horari d’atenció al públic (de 9.00 a 14.00 h i de 
16.30 a 18.30 h). 
 
L’últim dia de lliurament és el 25 de maig. Més enllà d’aquesta data no 
acceptarem cap text. 
 
Jurat 
 
El jurat estarà format per persones vinculades a la llengua i la cultura 
catalanes. 
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Premis 
 
Hi haurà 4 premis, un per a cada categoria: 
 
Categoria A 
Nivell elemental de llengua catalana 
 
Categoria B 
Nivell intermedi de llengua catalana 
 
Categoria C 
Nivell de suficiència de llengua catalana 
 
Categoria D 
Nivell superior de llengua catalana 
 
 
Lliurament de premis 
 
A Rubí, tindrà lloc a la Biblioteca Mestre Martí Tauler el dimarts 15 de 
juny a la tarda, dia en què se celebrarà també la cloenda de la 12a edició 
del VxL i dels cursos 2009-2010.  
 
A Terrassa, es lliuraran els premis el dissabte 19 de juny, al parc de 
Vallparadís, dins l’acte de cloenda de l’11a edició del VxL. 
 
Els microrelats guanyadors es llegiran en veu alta el dia en què es faci 
públic el veredicte i es publicaran al web del CNL. 
 
 
 
 
  


