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Relació de Premiats del XVI
Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril de l’Aldea
Reunits a l’Ajuntament de l’Aldea a les 20.00h del dia 8 d’Abril 2022, el Jurat
seleccionador/qualificador del XVI Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril 2022
compost per Mª Dolors Campàs Tomàs, Ricard Obón Subirats, graduats en arts
aplicades i especialitat en tècniques i procediments murals, juntament amb
Pilar Centelles Mas, com a membre de la comissió de cultura, Eva Marro Llosa
com a Llicenciada en Filologia Hispànica, Lorena Aliau Carles i Margarita Sopeña
Salayet, com aficionades a lectura i membres del Club de lectura de l’Aldea i
Irene Negre Estorach, Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de l’Aldea 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 Categoria local
Desert
Observacions
Sense observacions
Premi Narrativa Categoria general
1er premi a l’obra el Bastaix de Ribera, de l’autor Ramón Luís González
Reverter, de La Ràpita, amb una dotació de 100€.
Observacions
La trama està ben perfilada per ser un relat curt, llenguatge proper, lectura
assequible, ment inquisitiva i providencial amb un final sorprenent per al
lector.
Pintura premi general
1er Premi, a l’obra Contxita de la Llet, de l’autor Josep Mª Casals Compaño,
d’Amposta amb una dotació de 250€.
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Observacions
Frescor al traç, transmet molt des de la simplicitat.
Premi pintura general local
1er Premi el jurat ha decidit deixar el primer premi desert.
Observacions
Sense observacions
2on Premi, amb l’obra Llums i Color de l’autor local Josep Mª Brull Andreu,
de l’Aldea, amb una dotació de 100€.
Observacions
Animem a l’autor a seguir treballant amb el color
3er Premi, amb l’obra Ombres Lliures, de l’autora local Ester Gil Paez, de
l’Aldea, amb un lot de productes de proximitat valorat amb 50€
Observacions
Valorem l’esforç a la presentació de l’obra al concurs
Premi Pintura Categoria Jove
Premi a la categoria escolar dels 7 als 11 anys, amb l’obra Viatge al Passat,
de Gemma Escudier Salom, de l’Aldea, amb un lot de pintura valorat en 30€ i
diploma.
Observacions
Felicitar la valentia de presentar la seua obra, valorant la qualitat tot i la
Joventut de l’autora amb una bona perspectiva.
Premi Fotografia
Després de moltes deliberacions , el jurat ha decidit deixar desert el premi de
fotografia
Observacions
Sense observacions
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*L’obra premiada de narrativa la podeu consultar a la Biblioteca Torres de l’Aldea.
Nota de Premsa
www.laldea.cat/sites/default/files/NP2021/NP1303.pdf
Imatges

Pintura premi general
1er Premi, a l’obra Contxita de la Llet de l’autor Josep MªCasals Compaño
https://bit.ly/38qzyMI

Premi pintura general local
2n Premi Llums i color de l’autor local Josep Mª Brull Andreu,
https://bit.ly/3veomvI

3r Premi, amb l’obra ombres lliures, de l’autora local Ester Gil Paez
https://bit.ly/3vBVXPi

Premi Pintura Categoria Jove
Premi a la categoria escolar dels 7 als 11 anys, amb l’obra viatge al passat, de
Gemma Escudier Salom
https://bit.ly/3OAXKNg

Vídeo entrega de Premis concurs
https://youtu.be/gFFCqM_PQrk
Entrega de Premis
https://bit.ly/3Kf4tsU

Atentament
Seto Gallego Peransi
Gabinet de Premsa i Comunicació
Ajuntament de L’Aldea
Tel. 664 493 762 |977 45 04 66 | Fax 977 450863
www.laldea.cat |www.infoaldaia.info|www.antenaaldaia.com| https://t.me/lAldea
premsa@infoaldaia.info| info@antenaaldaia.com

Seto Gallego Peransi | Gabinet de Premsa i Comunicació de l’ Ajuntament de l’Aldea | Tel. 664 493 762 |
|Antena Aldaia |Tel. 977 450466 | Fax 977 450863 |premsa@infoaldaia.info| info@antenaaldaia.com |
| www.laldea.cat |www.infoaldaia.info|www.antenaaldaia.com| https://t.me/lAldea

