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Premiats XIV concurs Literari i Artístic 21 d’Abril  
 

Reunits a l’Ajuntament de l’Aldea a les 20.00h del dia 08 de Juliol 2020, el Jurat 

Seleccionar/qualificador del XIV Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril 2020 

compost per Fernando Rico Castaño, Josep Casals Compaño , Antonio Toledo 

Avellanedo , graduats en arts aplicades i especialitat en tècniques i 

procediments murals, juntament amb Pilar Centelles Mas, Rafel Duran Pino, 

com a membres de la comissió de cultura , Berta Royo Cervera , com a Regidora 

de l’Ajuntament de l’Aldea per delegació de la Regidora d’Acció Cultural i Lluïsa 

Benito Pascual ,com a dinamitzadora de la reunió, per decidir la selecció 

d’obres i tanmateix atorgar els premis corresponents, acorden seleccionar:  

 

Premi Narrativa 

1er Premi a l’obra “Rebel·lió Militar” de l’autor David Gonzalez Caballero, de 

Sant Carles de la Ràpita, amb una dotació de 200€  

Observacions 

Una narració atrevida, divertida. Una sàtira adequada als moments polítics 

viscuts els últims anys. 

 

Premi treballs sobre història, cultura i tradició l’Aldea 

1er premi, a l’obra “l’Aldea i el seu rerefons artístic: Tradició, cultura i devoció 

a través de la pintura de Joan Rebull, de l’autora Yasmina Panisello Ferré, de 

l’Aldea, amb una dotació de 200€ 

 

Observacions 

Per la bona documentació i estructura del treball 

 

 

Pintura premi general 

 

1r Premi a l’obra “efectes del temporal Glòria” de l’Autor Juan Antonio Rius 

Capsir, de l’Aldea, amb una dotació de 350€ 

Observacions 

Per la seva qualitat es mereix guanyar el primer premi general, una bona 

perspectiva, representar una gran tempesta no és l’habitual i no és fàcil, la 

qual cosa està molt ben representat. 
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2n premi a l’obra “Mirant la coetera”, de l’autor Joquim V. Fatsini Piñol, de 

Deltebre, amb una dotació de 250€ 

Observacions 

Una bona perspectiva lineal, trencat per una biga, molt atrevit i ben encertat. 

 

 

Premi pintura general local 

Passa a ser un 2on premi general 

Observacions 

El premi general local ha passat a ser un segon premi general per majoria 

absoluta del jurat. 

 

 

Premi Pintura Categoria Jove 

1er premi, a l’obra “els flamencs del Delta de l’Ebre”, de l’autor Jordi Vilas 

Urbutyte, amb un lot de pintura i diploma. 

 

Observacions 

Una pintura espessa i atrevida, estilitza les figures dels flamencs, amb una 

pinzellada forta i solta. Amb tres parts analitzar com són la naturalesa, els 

flamencs i l’aigua de forma molt caòtica, es veu com els flamencs s’integren 

amb l’aigua. 

 

 

Premi Fotografia 

1er premi, a l’obra, “ Com passa el temps”, de l’autor Abel Borràs Garcia, de 

l’Ametlla de Mar, amb una dotació de 200€. 

 

Observacions 

Amb colors càlids i una bona perspectiva. 
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L’entrega de premis es va realitzar el passat 23 de Juliol celebrant l’atípica diada 

de Sant Jordi a la nostra població . Les obres estaran exposades a la biblioteca 

municipal fins al 4 d'agost 2020,  els premis de narrativa i la d'història les 

podreu consultar i descarregar des del blog de la biblioteca municipal 

www.bibliotecaaldea.blogspot.com/ , www.laldea.cat i www.infoaldaia.info  

 

 

Nota de Premsa  

www.laldea.cat/sites/default/files/NP2020/NP1202.pdf 

 

1r Premi Narrativa 

https://bit.ly/306bw3j 

 

1r Premi Treballs sobre Història, Cultura i Tradició l’Aldea 

https://bit.ly/3g5jqiV 

 

1er Premi Pintura General 

https://bit.ly/3f20XCA 

 

2n Premi Pintura General 

https://bit.ly/300Xq2W 

 

1r Premi Pintura Categoria Jove 

https://bit.ly/3g5FKsK 

 

1r Premi Fotografia 

https://bit.ly/306eaWN 

 

 

Atentament 

 
Seto Gallego Peransi 

Gabinet de Premsa i Comunicació 

Ajuntament de L’Aldea 
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