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El dissabte 29 d’octubre, a la Casa de Cultura Agustí Sardà, es van lliurar els XXXV 

Premis Literaris Vila de Mont-roig 2016. 

 

Obrí l’acte la regidora de Cultura Núria Esquius i, a continuació, Joaquima Nolla 

membre del Jurat, va dirigir unes paraules al públic assistent, animant a escriure als 

infants i joves. Tot seguit, Judit Robert, també membre del Jurat, va presentar els autors 

i autores guanyadors. Les regidores assistents i l’alcalde van fer el lliurament de premis 

i diplomes. 

 

En aquesta ocasió, al lliurament de premis s’hi afegia la presentació de l’edició de les 

obres guanyadores de l’any 2015. Núria Esquius va presentar Un hivern fred i altres 

històries, que ha estat editat per l’editorial Ganzell i l’Ajuntament de Mont-roig. 

 

Durant l’acte es van llegir alguns fragments dels textos premiats el 2016 de la mà de Rat 

Cebrián, amb intervencions musicals intercalades a càrrec d’Anna Ollet (soprano) i 

Eladi Dalmau (clavicèmbal).  

 

Els guanyadors de l’edició d’enguany van ser: 

 

 Premi de Poesia per a infants de deu a onze anys: 

John Ortiz: l’Amistat i l’hivern.  

 

Segona classificada: Laia Rovira Terrado: El meu poble . 

 

 Premi de Narrativa breu per a infants de deu a onze anys: 

Roger Argilaga Aubalat: Dos amics inseparables. 

 

 Segon classificat: Andreu Pérez Chaparro: El llibre encantat. 

 

 Premi de Narrativa breu per a joves de dotze a catorze anys: 

Àngel González: En Ragid, un nen marroquí.  

 

 Premi de Narrativa breu per a joves de quinze a disset anys:  

Mar Gairal Garcia: Bombolles. 

 

 Segon classificat: Judith Garcia Zafra: És l’hora de canviar-ho tot.  



2 

 

 

 Premi de Poesia Miquel Ferré:  

José Luis Garcia Herrera: Estacions de pas per la roda dels temps. 

 

 Premi de prosa Magdalena Guerrero: 

M. del Carme Alerm i Viloca: Capítol en blanc. 

 

 Menció especial al Premi d’Assaig Vila de Mont-roig:  

José Luís Tuset Ruiz-Navarro: El pas de Mont-roig del General de Brigada Don Àngel 

de San Pedro y Amat. 

 

L’enhorabona a tots els premiats! 

 

 

 

 

 

 


