AJUNTAMENT D'ARBECA
LES GARRIGUES

Llegides les obres presentades aquest 2020, “any del
Confinament”, a la XXXVIII ena. Mostra de Creacions Literàries
Vila d’Arbeca , el Jurat d’aquesta edició , després de fer-ne la
seva valoració , ha cregut que les obres guanyadores en les
diferents categories i modalitats han estat les següents:
CATEGORIA “A”. PROSA
MANUELA SANTIAGO MACHO

“L’Aventura del Misteri”

........................................................................................................................
CATEGORIA “B”. POESIA
ADA PERERA FARREGUT
CATEGORIA “B”. PROSA
INGRID BERENGUÉ MOYÀ

“Per la meva germana”

“El secret del quadre robat”

........................................................................................................................
CATEGORIA “C”. PROSA
SUSANNA FUCHÓ PERA

“El misteri misteriós”

CATEGORIA “C”. POESIA
GISELA CALVERA FARREGUT

“Vivència d’un confinament”

.......................................................................................................................

CATEGORIA “D” PROSA
OLEGUER SANS ESQUÉ

“Els millors amics Kina i Arbeca”

........................................................................................................................

CATEGORIA “E” . POESIA
MAR SANS MONTULL

“La nova etapa”
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CATEGORIA “E” . PROSA
ANAÍS MARTÍNEZ PERA

“L’Essència de l’ametller”
................................................................................................................ (1)
CATEGORIA “F” POESIA
GEMMA FARREGUT ESQUÉ

“Silenci”

CATEGORIA “F”. PROSA
JOAN SIMÓ FALCÓ

“Tabarca”

......................................................................................................................
En les diferents categories, s’han presentat un total de 34 obres, 23 en la
modalitat de prosa i 11 en la de poesia.
El jurat d’aquest edició considera i reconeix el valor de les obres
presentades, i constata que aquest any la participació ha estat un filet més
alta en la categoria F (12), també veu molt positiu el fet que els pares i
educadors s’impliquin en aquest projecte , i ajudin als seus fills i alumnes
en la correcció de faltes ortogràfiques, sense, per això, influir en la idea
original proposada pel noi o la noia.

Recalcar que el jurat ha gaudit durant la lectura dels treballs presentats,
quedant molt sorpresos de la qualitat i imaginació de les obres
presentades en totes les categories.
Aquest any, el jurat ha fet les valoracions de casa estant, degut al
confinament domiciliari que ha provocat el COVID19, i la posada en comú
de totes les lectures i puntuacions dels treballs s’ha fet per vídeo
conferència el dissabte 25 d’abril a les 12 del migdia
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Com cada any la decisió que ha pres aquest jurat serà inapel·lable, com
s’indica en les bases d’aquesta Mostra, per tots acceptades.
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El jurat de la XXXVIII MOSTRA DE CREACIONS LITERÀRIES ha estat
format per:
JOAN RAMON ABAT SANCHEZ
ALBA BELLMUNT BOFARULL
ALBA ELIAS RIBERA
TERE GARSABALL NAVÉS
MIGUEL MARTÍNEZ VILLALBA
LLUÍS NOGUERO AGUILAR
JORDI PERELLÓ MIRET
ESTHER SEMENTÉ MIRET
ORIOL TEIXIDÓ GARCIA
Arbeca, 25 d’abril de 2020
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