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4T PREMI LITERARI «GAUSACS AMUNT» 

 
Bases 
 
Públic 
 
Qualsevol persona que visqui a la comarca del Vallès Occidental, major de 5 anys 
 
Temàtica 
 
L'origen dels castells 
 
Modalitats 
 
- Narrativa 
- Poesia 

 
Categories 
 
- Els treballs s'han de redactar en llengua catalana, han de ser inèdits i individuals, 

escrits a l’ordinador, amb línies a doble espai i per una sola cara. 
- No hi podran participar treballs guardonats en altres certàmens. 

 
Categoria 1 Infantil (1r, 2n i 3r de primària) 

 
o Conte. Extensió màxima 2 fulls DIN A-4 – Font: Arial – Mida: 12 
o Poesia: 1 full (DIN A-4 Arial – Mida: 12) amb un poema i una il·lustració 

 
Categoria 2 Infantil (4t, 5è i 6è de primària) 

 
o Conte. Extensió màxima 4 fulls DIN A-4 – Font: Arial – Mida: 12 
o Poesia: 1 full (DIN A-4 Arial – Mida: 12) amb un poema i una il·lustració 

 
Categoria 3 ESO, batxillerat i cicles formatius 

 
o Narració: Extensió màxima 10 fulls DIN A-4 – Font: Arial – Mida: 12 
o Poesia: 2 fulls (DIN A-4 – Font: Arial – Mida: 12) amb 5 poemes, com a 

màxim  
 

Categoria 4 Adults 
 
o Narració: Extensió màxima 20 fulls DIN A-4 – Font: Arial – Mida: 12 
o Poesia: 4 fulls (DIN A-4 – Font: Arial – Mida: 12) amb 10 poemes, com 

a màxim  
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Presentació dels materials 
 
Envieu un correu electrònic a premi.literari@castellersdesantcugat.cat, amb 
l'assumpte següent: 3r Premi Literari «Gausacs amunt». Inclogueu un fitxer en Word 
(o en un altre tipus de processador de textos) amb el títol i el text complet de l'obra. Al 
final del text i en full a part, consigneu les dades següents: títol de l’obra, categoria i 
pseudònim de l'autor/a. En el cos del missatge anoteu les dades següents: títol de 
l’obra, categoria i pseudònim de l'autor/a, nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i 
adreça electrònica. 
 
 
Termini de presentació 
 
Del 18 de setembre al 29 d'octubre de 2017 
 
 
Veredicte i lliurament de premis 
 
El veredicte es farà públic el dissabte 11 de novembre de 2017. 
 
Hora: 12 del migdia 
Lloc: Sala d'Audiovisuals del Museu de Sant Cugat  
 
 
Aclariments 
 

- El jurat es reserva el dret de deixar desert el premi en alguna de les categories 
si ho considera oportú. 

- L’organització del certamen es reserva el dret de domini sobre les obres 
premiades, les quals seran mostrades en un apartat especialment creat del 
web dels Castellers de Sant Cugat [www.castellersdesantcugat.cat].   

- La resta d’obres podran ser demanades a partir del lliurament de premis i fins 
a un màxim de dos mesos. Un cop passi aquest període de temps, les obres 
no recollides seran destruïdes per la comissió organitzadora.  Els Castellers de 
Sant Cugat  no remetran les obres als concursants i no es fan responsable del 
destí d’aquelles que no hagin estat retirades dins el termini esmentat. 

- No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a les 
bases del certamen. 
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