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Premiats XV Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril de l’Aldea 

 

Reunits a l’Ajuntament de l’Aldea a les 19.00h del dia 29 d’Abril 2021, el Jurat 

Seleccionar/qualificador del XV Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril 2021 

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, com a membre de 

la comissió de cultura, Eva Marro Llosa com a Llicenciada en Filologia Hispànica, 

Mª Pilar Rius López, Moisés Cugat Aguiló, com aficionats a la fotografia, Berta 

Royo Cervera amb i Irene Negre Estorach, com a Regidoria d’Igualtat i Regidoria 

d’Acció Cultural respectivament 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 

1er Premi a l’obra “Per unes mans fines” de l’autora Núria Oliva Barceló,  de 

Barcelona, amb una dotació de 200€  

Observacions 

Una bona escriptura i argumentació. Metàfores ben emprades i amb un final 

obert 

 

Pintura premi general 

1er Premi a l’obra “Mirada a l’Ebre” de l’Autor Joaquim V. Fatsini Piñol, de 

Deltebre, amb una dotació de 350€ 

Observacions 

Perduts en un meandre, davant de Miravet. Concepte paisatgístic ben 

decorat. 

 

Premi pintura general local 

1er Premi a l’obra “En un racó del món” de Rosa Faiges Gàzques, de l’Aldea, 

amb una dotació de 250€ 

Observacions 

La decisió no ha estat fàcil, s’ha realitzat a l’atzar per les dues obres que s’han 

presentat, una pinzellada solta, fresca i atrevida. 
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Premi Pintura Categoria Jove 

1er premi, a l’obra “ l’entrada de l’Aldea.”, de l’autor Jordi Vilas Urbutyte, amb 

un lot de pintura i diploma. 

Observacions 

El més representatiu del poble. 

 

 

Premi Fotografia 

1er premi, a l’obra, “Me’n vaig al cole”, de l’autor Abel Borràs Garcia, de 

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

Observacions 

Aquesta imatge és el futur, transmet un missatge de cultura, inserció social i 

el futur. 

 

 

 

Obres guanyadores 

 

Premi narrativa 

https://bit.ly/3hvNJ5H 

 

Pintura premi general 

https://bit.ly/3wbQvkR 

 

Premi pintura general local 

https://bit.ly/3oldfMo 

 

Premi Pintura Categoria Jove 

https://bit.ly/3uXiYdO 

 

Premi Fotografia 

https://bit.ly/2S1OBEp 
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Nota de Premsa  

www.laldea.cat/sites/default/files/NP2021/NP1246.pdf 

 

 
 

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 
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