7è CONCURS DE RELATS CURTS DEL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
Edició 2019-2020
ACTA DE RESOLUCIÓ
A Lleida, 13 de maig del 2020, al Consell Comarcal del Segrià del c/ Canyeret 12, es
reuneix el Jurat del 6è Concurs de Relats Curts del Consell Comarcal del Segrià.
Aquest Jurat es conforma per:
-

Sr. Montse Sanjuan, amb DNI 40.854.968E, escriptora

-

Sra. Nuria Serrate amb DNI 43706334D, directora de l’Escola d’Escriptura de
Lleida

-

Sra. Marta Alòs, amb DNI, 40.872476G, escriptora.

-

Sra. Mª Ângels Farrero amb DNI 47.691.834T guanyadora del primer premi del la
6a edició

-

Sra. Teresa Malla, amb DNI 40.851.389P , vicepresidenta del consell Comarcal
del Segrià i cap de l’Àrea de Cultura

-

Miriam Arnaz, amb DNI 47688363-Y , tècnica de cultura del Consell Comarcal del
Segrià i actuant com a secretària

Excusa la seva assistència per motius personal la Sra. Mercè Coll.
En relació al VII Concurs de Relats Curts del Comarcal del Segrià, dins el termini per a la
presentació d’inscripcions que finalitzava el dia 20 de març, s’han presentat un total de
26 relats, complint amb tots els requisits necessaris per tal d’accedir al premi:
-

Residents a la Unió Europea.

-

Tenir 16 anys complerts el dia de finalització del termini.

-

Els relats han d’estar escrits en llengua catalana

-

La temàtica ha de referir-se a la comarca i/o municipis del Segrià i ha d’incloure
fets o esdeveniments versemblants

-

Els originals han de ser inèdits, no premiats en cap altre convocatòria i signats per
un únic autor o autora.
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-

Els treballs s’han de presentar en format DIN-A 4, amb la tipografia Arial, cos 12,
a doble espai. L’Extensió no pot accedir de 10 pàgines i han d’estar numerades a
la art inferior

El jurat qui s’ha llegit prèviament les obres presentades ha valorat en funció dels
següents criteris:
-

Adaptació a la convocatòria

-

Originalitat

-

Recursos literaris emprats

-

Ritme literari

-

Estructura gramatical i ortografia

-

Criteris propis de cada membre del Jurat.

Es duu a terme una primera ronda de selecció fent una acurada valoració de les obres
presentades, valorant tots els elements anteriors.
Es valora entre 7 obres finalistes: “Les tres abjuracions de Margarita Rugall” ; “ Al maig
cada dia un raig” ; “Sota els lliris blaus”; “ Mare, demà sortirà e sol” ; “Decisió ferma “La
llebre, Gilda i lo garrot vil” i “Llavor de pi”
D’entre les 7 obres destacades, es procedeix a una selecció dels relats, resolent com
s’esmenta a continuació:
El Jurat atorga, per acord unànime, els següents Premis:
Ordre

Autor

Títol Relat

Dotació
Premi

PRIMER PREMI

ACCÈSSIT

Francesc Xavier Fortuny,
de Lleida
Miquel Reverté Aguilar
de Sant Carles de la

Les tres abjuracions de

650€

Margarita Rugall
Al maig cada dia un

250€

raig

Ràpita
De
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De la mateixa manera, el jurat considera que la resta de les obres finalistes, per la seva
qualitat i el seu valor en els termes de les bases que regulen el certamen, formin part de
la propera

publicació que, que

el Consell Comarcal del Segrià editarà en motiu del

Premi.
-

Sota els lliris blaus de l’autora Eva Moreno Bosch, de Molis de rei (Baix Llobregat)

-

Mare, demà sortirà el sol de l’autora Maria Dolors Guiu Peiró, de Montoliu de
Lleida (Segrià)

-

Decisió ferma de l’autor Joel Falcó Salla, d’Alfés (Segrià)

-

La llebre, Gilda i lo garrot vil de l’autor Miquel Abad Godia.de Sucs (Lleida)

-

Llavor de pi de l’autora Abril Prim Masó, de Porqueres (Pla de l’Estany)

I per a que consti, s’aixeca la present acta que jo, Secretaria, signo i certifico al lloc i
data indicats a l’encapçalament, amb el vist i plau de la Presidenta del Jurat.
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Secretaria Jurat

Presidenta de la Comissió de Cultura

Miriam Arnaz Torres

Teresa Malla
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