
Destinataris
Només podran participar en el concurs els alumnes i exalumnes i els participants en alguna edició del 
Voluntariat per la llengua de tot el CNL de Tarragona, i seguidors de les xarxes socials del CNLT.

Característiques i funcionament 

•  El concurs consistirà a fer un microrelat d’amor o desamor, amb motiu de la diada de Sant Jordi.
•  Una mateixa persona podrà participar en més d’una xarxa social, però només amb un microrelat a 
cadascuna:

- Twitter: el text del microrelat s’haurà d’escriure en una sola piulada (amb un màxim de 
280 caràcters) i haurà d’anar acompanyat de les etiquetes #stjordi19CNLT i 
#microrelat.

- Facebook: el text del microrelat haurà de tenir un màxim de 40 paraules i haurà d’anar 
acompanyat de l’etiqueta #stjordi19CNLT. El microrelat s’haurà de publicar a la pàgina 
de Facebook del CNL de Tarragona, en l’apartat de “Comentaris” de l’apunt sobre el 
concurs.

- Instagram: el microrelat s’haurà de publicar com a comentari d'una fotografia i haurà 
d’anar acompanyat de les etiquetes #stjordi19CNLT i  #microrelat.

•  Els microrelats es podran publicar del 18 de març al 23 d’abril del 2019. 
•  Es donarà un premi consistent en un val de 50 euros per a la compra de llibres i una entrada per a 
l’acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona. Es podran atorgar accèssits.
•  El jurat estarà compost per professors i tècnics del CNL de Tarragona i per un/a escriptor/a del 
Camp de Tarragona. 
•  El veredicte i el lliurament de premis tindran lloc el 26 d’abril del 2019, a les 21 hores, a la 
Biblioteca Pública de Tarragona, durant la Revetlla Literària de Sant Jordi.  
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