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Bases del DictaCAT de Lleida 

 
 

Primer. El calendari i l'horari. Es convoca el DictaCAT, el primer dictat català de 

Lleida el divendres 22 d’abril de 2016 a les 17.30 h a la sala d'actes de la 

Biblioteca Pública de Lleida (rambla d’Aragó, 10). El lliurament de premis es 

durà a terme el mateix dia, un cop finalitzat el procés de correcció dels textos 

dels participants.  

 

Segon. Els organitzadors. El DictaCAT és organitzat pel Servei Local de Català 

de Lleida del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, amb seu a Lleida, 

del Consorci per a la Normalització Lingüística.  

 

Tercer. Els col·laboradors. El DictaCAT compta amb la col·laboració del 

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Turisme de Lleida i la Biblioteca 

Pública de Lleida. 

 

Quart. Els participants. Podrà participar-hi tothom sense límit d’edat.* 

 

Cinquè. La inscripció. Cal fer la inscripció en línia a través de l’adreça 

cpnl.cat/lleida o bé personalment al Servei Local de Català de Lleida. Les 

persones que no estiguin inscrites prèviament, podran fer-ho el mateix dia en 

què tindrà lloc el dictat en cas que hi hagi places disponibles. 

 

Sisè. El text. Els tècnics de normalització lingüística responsables del Servei 

Local de Català de Lleida triaran un text de com a màxim 170 mots i es 

mantindrà en secret fins al moment mateix de dictar-lo. Es fa públic, però, l’autor 

d’aquesta primera edició: el text que es dictarà pertany a una obra de Mercè 

Rodoreda. Com a complement del text dictat es dictaran 10 paraules, 

anomenades paraules de desempat,  que serviran al Jurat, només, en cas que 

s’hagi de fer un desempat. 

* Els participants no poden tenir ni haver tingut cap relació professional amb al CPNL. 
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Setè. El dictat. La periodista Mariví Chacón llegirà en veu alta tot el text sencer i 

a continuació en farà una lectura fragment per fragment. Al final de tot el dictat, 

tornarà a llegir el text sencer i, a continuació, dictarà dos cops les paraules de 

desempat. En acabat, els participants lliuraran el full als organitzadors de l'acte. 

El text serà dictat amb els signes de puntuació, per tal de posar l'èmfasi en 

l'ortografia. 

 

Vuitè. La correcció. Anirà a càrrec dels tècnics de normalització lingüística del 

Servei Local de Català de Lleida  i col·laboradors acreditats. 

 

Novè. Les normes de correcció. Tota 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,  convencions, 

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. Les 

normes internes de correcció d’aquest DictaCAT es recullen en un document 

intern del Servei Local de Català de Lleida anomenat DictaCAT 2016 

Instruccions per als correctors i criteris de correcció, que podrà consultar 

qualsevol participant en cas de dubte. 

 

Desè. El resultat. Es farà públic el veredicte el mateix dia a les 19 h, a la sala 

d’actes de la Biblioteca Pública de Lleida. Públicament es diran els noms i 

cognoms de les tres persones guanyadores del DictaCAT de Lleida 2016. En 

canvi, no es faran públics els resultats de la resta de participants.  

 

Onzè. Els premiats. Els tres textos que continguin menys errors ortogràfics seran 

premiats amb el primer, segon i tercer premi, en funció dels errors comesos.  En 

cas d’empat, després d’haver tingut en compte les 10 paraules de desempat, si 

encara continua havent-hi un empat en algun dels tres premis, es dictaran 5 

paraules més als finalistes empatats.  
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Dotzè. Els premis. Cada premi consisteix en un xec regal intercanviable per una 

experiència lúdica per escollir entre: alimentació, allotjament, aventura, cultura, 

enoturisme, gastronomia, natura, benestar o lectura.  

Tretzè. Recollida de premis. En cas que la persona guanyadora sigui menor 

d’edat, caldrà que reculli el premi acompanyat d’un tutor legal.  

 

Catorzè. Renúncia al premi. En cas que una persona premiada renunciï a algun 

premi, no se’l compensarà econòmicament ni de cap altra manera. I aquell premi 

quedarà vacant, sense premiat. 

 

Quinzè. Consulta del text corregit. Es podrà demanar individualment la revisió 

del dictat i el resultat final a partir del dilluns 25 d’abril de 2016 adreçant-se al 

Servei Local de Català de Lleida en horari d’atenció al públic. 

 

Setzè. Autorització per a rebre informacions del Servei Local de Català de 

Lleida. Tots els participants del DictaCAT de Lleida autoritzen, mitjançant la 

butlleta d’inscripció, el Servei Local de Català perquè els enviï informació puntual 

sobre actuacions de normalització lingüística. 

 

Dissetè. Acceptació de les bases. En el moment d’inscripció en el DictaCAT 

s'entén que els participants accepten les bases del DictaCAT de Lleida.  

 

Divuitè. Jurat. El jurat serà format per l’equip directiu del Centre de Normalització 

Lingüística de Lleida i serà l’encarregat de vetllar pel compliment de les bases 

del DictaCAT de Lleida,  de resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en el 

transcurs de l’acte i d’emetre l’acta dels resultats.  

 
 

Lleida, 18 de març de 2016 

L’organització 


