
   
I PREMI GALL DEL MONESTIR 

INTRODUCCIÓ 

Un dels eixos principals del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és fomentar la cultura 

catalana i, en particular, despertar l’interès per la narrativa en català en els aprenents de la llengua, 

tot fent que l’ús del català en diferents àmbits esdevingui natural. 

És per això que el Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès, amb el ple suport de l’ens consorciat 

de la població, l’Ajuntament, proposa a tots els alumnes i voluntaris del CPNL que participin en un 

certamen literari, amb aquest afany de normalitzar la llengua i despertar (o refermar) el gust pel català 

escrit. 

Per què Gall del Monestir? 

Dins de la capella de Sant Benet es conserva una de les peces artístiques més emblemàtiques del 

Monestir de Sant Cugat. Es tracta d’un penell medieval metàl·lic en forma de gall. Originàriament es 

trobava al seu lloc habitual, damunt del cimbori, però avui es conserva a la capella per recordar el que 

explica una coneguda llegenda del Monestir, segons la qual aquest gall va cantar en el moment de 

l’assassinat de l’abat Biure, la nit de Nadal del 1350. 

Des del segle XIII, el gall és testimoni de les vistes més privilegiades de la ciutat des de la part més alta 

del Monestir, doncs. A dia d'avui també continua inspirant elements de la cultura local com la figura 

del gall del Carnaval o una de les tertúlies de la ràdio local, a Cugat Mèdia. 

Ha esdevingut, per tant, un element carregat de simbolisme a la ciutat que ens hem volgut fer nostre 

amb aquest premi de narrativa. 

Categories i modalitats 

Per fomentar la participació de tots els alumnes, hem establert tres categories de textos narratius: 

1. Categoria Ploma. Per als que tot just comencen a volar amb el català: nivell Bàsic. En aquesta 
categoria els textos seran microrelats (fins a 100 paraules). 

2. Categoria Bec. Per als alumnes que tenen com a objectiu poder xerrar pels descosits: nivell 
Elemental. N’esperem relats d’entre 150 i 380 paraules. 

3. Categoria Cresta. Per als que arriben al punt més alt de l’aprenentatge: nivells Intermedi, 
Suficiència, Superior i també voluntaris. La modalitat que els correspon és la de relats 
(d’entre 150 i 380 paraules). 

Temàtica 2023 

Atenent a la conscienciació social pel medi ambient, que desitgem que cada cop estigui més 

generalitzada, posem en valor els elements naturals de la vida. Concretament, aquesta edició la 

dediquem a l’aigua, de manera que esperem que els textos hi facin referència des de punts de vista 

diversos. Poden ser textos en què l’aigua evoqui un record, una vivència especial, una experiència 

colpidora. Com a protagonista o simplement com a element que acompanya el relat o hi apareix 

puntualment, els textos han de fer referència a l’aigua. I l’aigua l’entenem en qualsevol dels seus estats 

possibles i proporcions diverses: mar, pluja, neu, riu, tempesta, estany, núvol, llac, ruixat, rierol, gota... 

https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/7494/cultura-i-mitjans/video--el-gall-pren-la-vara-de-poder-a-lalcaldessa-mireia-ingla-i-dona-el-tret-de-sortida-al-carnaval


   
 

BASES 

1- El premi s’adreça als alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i a les parelles 

lingüístiques (VxL). 

2- La temàtica d’aquesta primera edició (any 2023) se centra en l’aigua com a element principal dels 

relats, font de vida i amb una potent càrrega simbòlica en qualsevol dels seus estats possibles. 

3- Els textos han de ser narracions originals i inèdites escrites en català. 

4- Hi ha tres categories: Ploma (alumnes de nivell Bàsic), Bec (alumnes de nivell Elemental) i Cresta 

(alumnes de la resta de cursos i voluntaris lingüístics). 

5- Els participants de la categoria Ploma han de presentar microrelats (textos fins a 100 paraules); els 

de Bec i Cresta han de presentar relats (textos de 150 a 380 paraules). 

6- Cada participant pot presentar un sol text. 

7- L’autoria és individual. 

8- Es publicarà un llibre amb tots els relats presentats; se’n donarà un exemplar a cada participant, 

com a obsequi per haver pres part en el concurs. 

9- Els participants autoritzen amb la seva participació que es publiquin els textos a les xarxes socials, 

premsa i altres mitjans que la comissió organitzadora consideri avinents.  

10- Es preveu un premi per cada categoria; no obstant això, es valorarà la possibilitat de crear accèssits 

i de declarar categories desertes. 

11- El premi consistirà en regals culturals, no bescanviables. 

12- Els textos cal presentar-los mitjançant un formulari al web cpnl.cat/santcugat i acompanyar-los 
d’aquestes dades: 

• nom i cognoms 

• telèfon i adreça electrònica 

• procedència: curs o VxL 

• població 

13- Els participants poden enviar una foto seva de pit en amunt per publicar-la amb el text. 

14- El termini de presentació dels textos és del 3 de març al 23 d’abril de 2023. 

15- El jurat estarà format per membres designats pel Servei Local de Català de Sant Cugat del Vallès. 

16- La comissió organitzadora garanteix l’anonimat de l’autoria dels textos quan el jurat els valori. 

17- El SLC es reserva el dret de fer una preselecció dels textos amb dret a participar en el concurs. 

18- Els noms de les persones guanyadores es donaran a conèixer a finals de juny. 

19- La presentació d’un text suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 

20- La comissió organitzadora del certamen es reserva el dret de modificar alguna de les bases 

precedents, si escau, i també de resoldre situacions imprevistes. 


