
BICENTENARI SANT NICASET 
EL CATLLAR 

Concurs literari i concurs d’auques 
1. Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert 

a les persones empadronades al municipi que hi vulguin participar. 
 
2. Hi haurà dues categories: la infantil i l’absoluta. 
 
 Podran concórrer al concurs, en la categoria infantil, tots els nens i nenes  

en edat d’estudis primaris (de 6 a 12 anys); i en l’absoluta, totes les 
persones majors de 12 anys. En la categoria infantil, l’alumnat de 1r i 2n 
concorrerà al concurs d’auques i el de 3r fins a 6è, al literari. 

3. Hi haurà un tema únic: “El Bicentenari de Sant Nicaset”. 

4. Tots els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits, i els textos, en 
llengua catalana. 

5. Els textos literaris poden ser en prosa o en vers. En la categoria infantil, 
l’extensió mínima serà d’un DIN A4 escrit per una sola cara i la màxima serà 
de dos. En la categoria absoluta, l’extensió mínima serà de dos DIN A4 
escrits per una sola cara i la màxima serà de deu. A l’hora de determinar 
l’extensió dels textos caldrà tenir en compte les següents característiques 
de presentació: lletra arial de cos 11 i interlineat senzill. 

6. Les auques s’hauran de presentar en un format únic vertical de DIN A3, i 
hauran d’incloure de 12 a 20 vinyetes: 3x4, 4x4 o 4x5. S’hauran 
d’encapçalar amb el títol: Auca del Bicentenari de Sant Nicaset . 

Cal tenir en compte que s’ha de reservar l'última vinyeta per al logo del 
Bicentenari, que s’afegirà a l’auca guanyadora un cop el jurat hagi resolt el 
premi. 

 La tècnica de dibuix podrà ser tant en blanc i negre com en color, però el 
fons ha de ser blanc. 

7. Els originals, sense signar, portaran un pseudònim que també figurarà a 
l’exterior d’un sobre tancat a part. A l’interior, s’hi haurà de fer constar el 
nom, l’adreça i el telèfon de la persona participant. Caldrà presentar els 
treballs a l’Ajuntament del Catllar (plaça de la Vila, 1). Els treballs dels 
alumnes de l’Escola l’Agulla seran presentats al centre escolar en les 
mateixes condicions. 

8. El termini de presentació d’originals serà el dia 30 d’abril de 2012 i els dels 
textos del concurs literari s’hauran de presentar per quintuplicat. 



9. El jurat estarà format pel president de la Comissió Organitzadora dels actes 
del Bicentenari de Sant Nicaset (Joan Ignasi Porta), una professora de 
literatura del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i 
Virgili (Montse Palau), un professor de l’Escola d’Art de Tarragona (Àngel 
Sauret), una mestra de primària de l’Escola l’Agulla (Núria Sagués) i una 
tècnica del Departament de Cultura de la Generalitat (Anna Domingo), que 
actuarà com a secretària. 

En cas que algun membre del jurat causés baixa per qualsevol raó o no 
pogués comparèixer per causes de força major, seria substituït per un 
suplent que la Comissió nomenaria ad hoc. 

10. El jurat concedirà quatre premis, un per a cada categoria i modalitat. En la  
categoria absoluta, serà una estada de cap de setmana en una casa  rural 
amb esmorzar i sopar per a dues persones. En la categoria infantil, serà un 
lot de  llibres i jocs. El jurat també seleccionarà el nombre d’auques que 
consideri oportú per fer-ne una exposició el dia que es lliurin els premis. 

11. El jurat tindrà la potestat de declarar desert el concurs, en cas que les obres 
presentades no tinguin la qualitat suficient. També podrà atorgar premis ex 
aequo. I, en qualsevol cas, resoldrà segons el seu criteri qualsevol 
circumstància no prevista per les bases. 

12. Les obres premiades quedaran en propietat de la Comissió Organitzadora 
dels actes del Bicentenari de Sant Nicaset. Les obres no premiades podran 
recollir-se a l’Ajuntament a partir del 31 de maig de 2012. En cas de no ser 
recollides en el termini de dos mesos, s’entendrà que els autors hi 
renuncien i quedaran en propietat de la Comissió, que decidirà què se 
n’acabarà fent. Els autors de les obres que quedin en propietat de la 
Comissió no tindran dret a indemnització. 

13. El veredicte del jurat es farà públic en sessió solemne el dia de la 
inauguració de l’exposició de les auques seleccionades, acte que 
s’anunciarà oportunament. 

14. La participació en aquest concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases. 
Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de 
tercers en les obres presentades. 

 


