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Qui és la Txus Astilleros? 

Mestra d'Educació Primària, actualment, i des de 
fa més d'una dècada, treballa a una escola petita i 
familiar de Terrassa com a professora de llengua 
anglesa i educació artística. 
 
La seva passió, sempre ha estat, des de molt jo-
ve, el dibuix. Autodidacta... mai es cansa de di-
buixar. Li encanta la natura i comunicar-se amb 
tot allò relacionat amb l'art. 
 
Mare de dos nens, i ferma defensora de la crian-
ça respectuosa (que no permissiva, sempre amb 
normes i límits amb sentit comú). Creu en l'art-
teràpia especialitzada en l'educació emocional 
per ajudar als més menuts a identificar i expres-
sar els seus sentiments. 
 
Aquesta mirada de l’educació basada en els va-
lors i des de la comunicació, la presència, la em-
patia,... va fer que il.lustrés: La Carlota, no vol 
ser una princesa. El primer conte d’una 
col·lecció en valors, que parla sobre la fermesa i 
l'esforç. Perseverança amb la que la Txus se sent 
identificada i continuarà lluitant pel seu somni: 
poder donar vida a altres contes amb els seus 
dibuixos. 
 
Contes per créixer, per entendre, per sentir, per 
pensar, per estimar, per gaudir, per viatjar... i per 
descomptat imaginar!  

Als timbalers ens agraden les històries del Lluert  i 
ens agrada molt sorprendre cada any amb una his-
tòria nova, i com venim fent darrerament per  
Sant Jordi 2020 la història l’escriurà el guanyador 
o la guanyadora  del 7è concurs de contes del 
Lluert.  

Si t’agrada 
escriure ani-
ma’t, l’escolli-
da enguany 
pot ser la te-
va. 
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Una idea de 

Col·laboren 

Castellvell del camp, desembre 2019 
Més informació:  timbalers.castellvelldelcamp@gmail.com 

Si tens entre 10 i 11 
anys, participa, escriu 
el teu conte!!! 



Bases del concurs  

És un concurs de contes, escrits en català,  dirigit 
al públic infantil, on el Lluert, ha de ser un dels 
protagonistes principals de la història. 

1.  Els contes presentats hauran d’ésser inèdits i 
no haver estat presentats en cap altre lloc. 

2. Les històries han de tenir com a tema principal 
el que s’està treballant en el projecte d’escola del 
curs 2019-2020, amb l’eslògan “aprenem junts” i 
que fa referencia, entre altres, a idees del Lluert 
per a millorar  Castellvell. 

3. Només es pot presentar una sola narració  
per participant. 

4. Les obres es presentaran en fulls blancs, en for-
mat DIN A4 i amb una extensió màxima de 2 
fulls escrits en ordinador per una sola cara i nu-
merats. 

5. Hi  poden  participar tots el nens i nenes que 
tinguin  de  10 a 11 anys durant el curs escolar 
2019-2020. 

6. Els contes es poden presentar fins el dia 31 de 
gener de 2020 a l’Escola Santa Anna o també 
enviar per correu a:  

El concurs 

Des de l’any 2011 l’Associació de timbals i bes-
tiari de Castellvell del Camp publica per Sant 
Jordi un conte on el protagonista principal és 
el Lluert.  

Com els altres anys hem decidit organitzar un 
concurs de contes per tal d’escollir la història 
de Sant Jordi 2020. 

I com sigui que en els contes del lluert les 
il·lustracions són molt importants, per aquest 
any comptem amb la Txus Astilleros Castro, 
qui ens dibuixarà la història guanyadora. 

7. A les obres només hi constarà el títol, i 
el pseudònim. No hi haurà cap altra dada de 
l’autor/a. Aniran acompanyades d’un sobre 
tancat on fora hi constarà el títol de l’obra i 
el pseudònim de l’autor/a. Dins el sobre hi 
haurà les següents dades de l’autor/a: 
pseudònim, nom i cognoms, adreça, telèfon 
i data de naixement. 

8. El primer premi consisteix en un lot de 
llibres de lectura i la publicació del conte per 
Sant Jordi 2020. Hi haurà a més a més els 
premis i accèssits que el jurat consideri 
oportuns consistents tots en lots de llibres 
de lectura.  

9. El veredicte del jurat es farà públic el dia  
21 de febrer de 2020. Els premis es lliuraran 
durant els actes de Sant Jordi 2020. 

10. El jurat estarà facultat per resoldre 
qualsevol incidència no prevista en aquestes 
bases. El seu veredicte serà inapel·lable. 

11. Els treballs presentats no es retornaran i 
podran formar part de qualsevol dels actes 
que s’organitzin en relació amb aquest 
concurs per la diada de Sant Jordi 2020. 

12. L’organització es reserva el dret d’alterar 
les bases. Si això passa, s’anunciarà 
oportunament. 

13. El fet de participar en aquest concurs 
suposa l’acceptació de les seves bases. 

7è Concurs de contes 
del lluert  
Ajuntament de Castellvell del Camp 
Plaça Catalunya 1 
43392 Castellvell del Camp 

Autoretrat de la Txus Astilleros 


