
 

CERTAMEN LITERARI CASTELLERS DE VILAFRANCA

Els Castellers de Vilafranca presentem una nova edició del certamen literari organitzat per la 
colla. La temàtica de les obres que s’hi presentin haurà de ser castellera i podran ser escrites 
tant en prosa com en poesia. El concurs es dividirà en dues categories: infantil i general. Dins la 
categoria general, hi haurà dues modalitats: la de prosa i la de poesia.  

Bases
1. Aquesta és una convocatòria oberta a tothom que hi vulgui participar, sense límit d’edat. Hi 

haurà dues categories: 
 - Infantil: dels 8 als 14 anys 
 - General: a partir dels 14 anys 
  - Modalitat de prosa 
  - Modalitat de poesia 

2. La temàtica dels treballs que es presentin ha de ser relativa al món casteller i els seus valors, 
escrits en llengua catalana. 

3. Els participants podran presentar un treball com a màxim per modalitat (prosa i poesia), que 
no hagi estat publicat ni premiat anteriorment. El text original ha d’anar signat amb un 
pseudònim. 

4. Les obres s’hauran d’enviar a la comissió organitzadora per correu electrònic a 
info@castellersdevilafranca.cat i s’haurà d’indicar a quina categoria i modalitat –en el cas que 
pertanyi a la categoria general– corresponen. En el correu hi hauran de figurar dos documents 
adjunts: un amb l’obra original (signada amb pseudònim) i un altre document amb les dades 
personals de l’autor (nom, cognoms i telèfon de contacte).  

5. El termini de presentació de les obres començarà el dia 1 de maig i finalitzarà a les 23:59 h 
del dia 30 de juny de 2022. A partir d’aleshores, començaran els treballs del jurat i, per tant, 
quedaran fora del certamen totes les composicions que arribin a posteriori.  

6. El jurat està format per quatre persones, totes elles amb lligams professionals i d’estudis amb 
la llengua i la literatura catalanes i membres actius dels Castellers de Vilafranca. 

7. Es premiarà una obra per la categoria infantil i dues obres per cada modalitat de la categoria 
general: 

- Premi a la millor obra de la categoria infantil: 100 € en material escolar.  
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- Premi a la millor obra de prosa de la categoria general: 400 €. 

- Premi a la millor obra de poesia de la categoria general: 400 €. 

- Premi a la segona obra de prosa de la categoria general: 200 €. 

- Premi a la segona obra de poesia de la categoria general: 200 €. 

8. El veredicte serà públic i el lliurament de premis es farà durant els actes de celebració de les 
festes de Sant Miquel de 2022.  

9. La decisió del jurat serà inapel·lable.  

10. El premi podrà declarar-se desert si, a criteri del jurat del concurs, no s’assoleix un nivell de 
qualitat adequat. 

11. Les obres guardonades amb els primers premis (infantil, poesia general i prosa general) es 
publicaran al butlletí del Castellers de Vilafranca “El Figarot”.  

Membres del jurat

Anna Flores 
Biel Senabre 
Jaume Rafecas 
Júlia Pujol 
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