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RELACIÓ DE PREMIATS 

XII CONCURS LITERARI I ARTÍSTIC 21 D’ABRIL 

 

Reunits a l’Ajuntament de l’Aldea a les 20.30 h del dia 13 d’abril 2018, el Jurat 

Seleccionar/qualificador del XII Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril 2018 

composat per Ferran Rico Castaño, Antonio Toledo Avellaneda, Josep Casal 

Compaño, graduats en arts aplicades i especialitat en tècniques i 

procediments murals, juntament amb Antoni Gilabert Rodríguez com 

aficionat a la fotografia, Kevin Bernal Jiménez com a graduat amb història i la 

dinamitzadora Lluïsa Benito Pascual, per decidir la selecció d’obres i 

tanmateix atorgar els premis corresponents, acorden seleccionar: 

 

 -Premi Narrativa  

1er premi, Ramón Gonzalez Reverter, de Sant Carles de la Ràpita , per l’obra 

Llàgrimes al Cel , amb una dotació de 200€  

-Premi Treballs sobre història , cultura i tradició de l’Aldea  

1er premi, NO HI HA PREMI ,amb una dotació de 200€  

Observacions : Només es va presentar una obra i no compleix amb els 

requisits  

-Pintura Premi General  

1er premi, Tema lliure , Ja en hi ha prou, Autor : Jose Mª Brull Andreu, de 

l’Aldea, amb una dotació de 250€ 

Observacions : Idea, força equilibri i a fet una versió del “2 de Mayo” de 

Goya 

-Premi Pintura General Local, Llibertat d’expressió no a la violència, autora: 

Lidia Barbera Mauri, de l’Aldea amb una dotació de 250€  

Observacions : Representa la solidaritat del poble, i el poble fa poble.  
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-Premi Pintura Categoria Jove  

El jurat considera que els tres quadres estan al mateix nivell, per tant es 

consideren guanyadors, als tres.  

Manel Salvadó Garcia , amb l’obra The dog. L’Aldea  

Ingrid Salvadó Carmona, amb l’obra Il·luminada vida. L’Aldea  

Alicia Martorell Alomà de l’Aldea  

Observacions: Els tres quadres estan al mateix nivell, un per creativitat, l’altre 

pel colorit i treball i l’altre pel dibuix. 

-Premi Fotografia,  

1er premi, l’obra Nocturna a l’ermita, autor. Abel Borràs Garcia, amb una 

dotació 200€  

Observació: Una composició i un enfoc molt encertat . Molt interessants les 

diagonals i punt de fuga i una molt bona il·luminació. 

Per qualsevol informació addicional us podeu posar en contacte amb la 

regidoria de Cultura. 

Nota de premsa  

http://www.laldea.cat/sites/default/files/NP2018/NP1043.pdf 

Cartell  

https://www.laldea.cat/sites/default/files/NP2018/imatges/XIICLA2018.JPG 

 

Atentament 

Seto Gallego Peransi 
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