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ACTIVITATS   
 

 
 
 
 

Envia’ns la teva llegenda del 3 al 23 d’abril 
 
en un microrelat d’un màxim de 100 paraules, de tema lliure, però hi han 
d’aparèixer les paraules rosa o llibre o totes dues. 
 

 
per correu electrònic a dinamitzacio.manresa@cpnl.cat 
 
 
o personalment a: 

 
CNL Montserrat 
SLC de Manresa – SCC del Bages, c. Jaume I, 8, 08240 Manresa  
SLC d’Igualada, c. Lleida, 78, Igualada  
SCC de l’Anoia, pl. de Sant Miquel, 5, Igualada 
SLC de Berga, Voltes de Claris, 12, Berga    
SCC del Berguedà, c. Barcelona, 49, 3r, Berga       
SCC de la Cerdanya, pl. del Rec, 5, Puigcerdà 
 
www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat  
 
 

 
 
 
 
Patrocinadors:  

 
 

     Concurs de microrelats 

     de Sant Jordi   
 

       Explica’ns la teva llegenda                                       

mailto:dinamitzacio.manresa@cpnl.cat
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BASES DEL CONCURS DE MICRORELATS DE SANT JORDI          
EXPLICA’NS LA TEVA LLEGENDA 

 

1. Concurs organitzat pel Centre de Normalització Lingüística Montserrat, obert a 
totes les persones majors de 16 anys. 
 

2. Els microrelats han de tenir una extensió màxima de 100 paraules. El tema és lliure, 
però hi han d’aparèixer les paraules rosa o llibre o totes dues. 
 

3. S’acceptarà un microrelat per persona. 
 

4. Els microrelats es poden lliurar al CNL Montserrat, c. Jaume I, 8, 2n de Manresa o a 
qualsevol del serveis de català del CNL: SLC d’Igualada, SCC de l’Anoia, SLC de 
Berga, SCC del Berguedà, SCC del Bages o SCC de la Cerdanya o bé enviar-los per 
correu electrònic com a document de text adjunt i amb l’assumpte “Microrelat” a 
dinamitzacio.manresa@cpnl.cat, amb les dades de l’autor/a i el telèfon de contacte. 
 

5. Els treballs que es presentin han d’anar encapçalats per un títol i signats per l’autor/a. 
 

6. Els microrelats han d’estar redactats en llengua catalana i han de ser originals, inèdits 
i no premiats en altres certàmens o concursos. 
 

7. El termini de presentació dels microrelats és del 3 al 23 d’abril. 
 

8. El jurat, que  estarà format per persones vinculades a l’àmbit literari i per personal 
tècnic del CNL Montserrat, decidirà els quatre treballs premiats. 
 

9. El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia 27 d’abril al web del CNL Montserrat 
www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat i s’avisarà personalment les persones guanyadores. 
 
PREMIS 
Primer premi: Un lot de productes culturals de Manresa compost per: 2 invitacions per 
a la visita guiada “Manresa, cor de Catalunya” amb tast de vins, un paquet de dolços del 
pelegrí, un llibre del Camí Ignasià, dues ampolles de vi del Bages i un bol de Sant 
Ignasi. 
 

Segon premi: Dues invitacions per a l'espectacle de dansa "acrÒstic", de l'Esbart Ciutat 
Comtat, el 14 de maig al Teatre Municipal l'Ateneu, d’Igualada. 
 

Tercer premi: Dues invitacions per al concert "Songs From a Twisted Neck", de Roger 
Usart, dins el "Músiques de butxaca” de l'Ateneu Igualadí, el 5 de maig al Teatre 
Municipal l'Ateneu, d'Igualada. 
 

Quart premi: Un lot de llibres. 
 
QÜESTIONS GENERALS La participació en aquest concurs implicarà l’acceptació 
d’aquestes bases. Així mateix, l’acceptació de les bases implicarà també la conformitat 
perquè l’organització publiqui els treballs premiats en el web del CNL Montserrat i en les 
xarxes socials que gestiona. 
 
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer 
anomenat CONCURSOS, PROMOCIONS I ACTES DIVERSOS, la finalitat del qual és, entre d'altres, la 
gestió de les dades de les persones participants en concursos, promocions i actes del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. L'òrgan responsable d'aquest fitxer és el Consorci per a la Normalització 
Lingüística i l'adreça on us podeu adreçar per exercir els drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició 
és: Consorci per a la Normalització Lingüística, Carrer de Mallorca, 272, 8a planta 08037 Barcelona 
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INTERCANVI DE LLIBRES  
 

Llibres creuats a les cafeteries 

Intercanvi de llibres i contes en català 
 

 

Durant tot el mes d'abril, porteu un llibre o conte en català a alguna de les 
cafeteries participants i agafeu-ne un altre. 
 
Maïami 
Muralla de Sant Domènec, 1-3 
 

Cibus 
Avinguda de les Bases de Manresa, 84 
 

Òscar 
Carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, 32 
 

Casa Pio 
Carretera de Cardona, 77 
 

Frankfurt les Bases 
Avinguda de les Bases de Manresa, 76 
 

Per cada intercanvi de llibre tindreu l'obsequi 2x1 cafè. 
 

Tots els participants entraran en el sorteig de: 
 
 Un lot de llibres de Manresa 

 Un val per a un sopar per a 2 persones al restaurant Cibus 

 Un val per a un dinar per a 2 persones al restaurant Maïami 

 

Ho organitza: CNL Montserrat i Menjar i Beure a Manresa 
 

La coral del CNL Montserrat Cor Obert 

canta per Sant Jordi 
 

La coral dels cantaires del CNL Montserrat i l'Orfeó 
Manresà participa en el programa A Tota Veu cantant 
diverses peces del seu repertori. 

Data i lloc: 23 d’abril al passeig de Pere III 



EXPOSICIONS 

“A l’abril cada paraula val per mil” 

 
 
Exposició formada per cartells en els quals s’explica l’origen 
de diverses paraules catalanes. L’objectiu de la mostra és 
divulgar la llengua catalana d’una manera lúdica i popular i 
fer evident que el vocabulari català prové, no tan sols del llatí, 
sinó també del grec, de l’àrab, del basc, del francès, del 
castellà, del persa, o de llengües germàniques, entre d’altres, 
arran del contacte entre les llengües i l’intercanvi d’idees i de 
conceptes. 
 

Data: de l’1 al 29 d’abril 
Lloc: Biblioteca del Casino 
          (Passeig de Pere III, 29) 

 

 
 
 

 

Inici del Voluntariat per la llengua 

 
 

Vols practicar català? Vols fer conversa en català? Busquem aprenents que tinguin 
coneixements orals de català i vulguin millorar-lo a través de la pràctica oral. 
 
Vols ajudar algú a parlar català? Busquem voluntaris que tinguin una hora lliure a 
la setmana i ganes de donar un cop de mà als aprenents. 
 
Ara tens dues maneres de participar-hi! En persona: quedes on vols i quan vols 
amb la teva parella lingüística. O per ordinador a través de videoconferència 
 
Apunta-t’hi a www.vxl.cat o CNL Montserrat 
 

Data i lloc: 7 d’abril a les 18 hores, al Centre Cultural el Casino de Manresa 
 
 

   CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT  
  Carrer de Jaume I, 8, 2n 08241 Manresa 
 Tel. 938721707 fax 938725627  manresa@cpnl.cat - www.cpnl.cat 

 www.facebook.com/SLCdeManresa 
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