
Acta del 45è Concurs Literari de La Selva del Camp
Reunit el jurat del 45è Concurs Literari de La Selva del Camp, 
format per Margarida Aritzeta, Josep Bargalló, Montserrat Corret-
ger, Rosa Pagès, i Magí Sunyer, que actua de secretari, i després 
de les oportunes deliberacions, ha acordat atorgar els següents 
premis:

PREMI VENTURA GASSOL, dotat amb 700 €, al recull de poemes 
Atles dels indicis de Marc Genet de Barcelona.

PREMI JOAN PUIG I FERRETER, dotat amb 500 €, al treball titulat 
Descobrint el cas del general sense por de Xavier Tornafoch Yuste 
de Vic.

El guardó MEMORIAL GABRIEL XAMMAR s'ha acordat conce-
dir-lo, a títol pòstum, a Josep Fortuny Garriga, per la seva fermesa 
en la defensa i promoció de la llengua i la cultura catalanes. Aquest 
premi és una insígnia d'or donada per La Defensa Agrària. 

Acta del 45è Premi Aureli Capmany
Reunit el jurat del Premi Aureli Capmany, format per Joan Massana, 
Joan M. Vernet i M. Neus Salvat, que actua de secretària, i després 
de les oportunes deliberacions, ha acordat concedir els següents 
premis:

CATEGORIA 1 (Alumnes d’Educació Primària): 

 PRIMER PREMI dotat amb 100 €, per a Marta Soria Hernández de 
La Selva del Camp, pel treball titulat Queixes a l’aula.
 
 SEGON PREMI dotat amb 50 €, per a Jana Guinovart Baiget de La 
Selva del Camp, pel treball titulat Força, equilibri, valor i seny.

CATEGORIA 2 (Alumnes d’Educació Secundària Obligatòria):

 PRIMER PREMI dotat amb 100 €, per a Aina Casal Pelegrí de Bar-
celona, pel treball titulat En nom del pare.
 
 SEGON PREMI dotat amb 50 €, per a Rut Rosselló Peirí de Reus, 
pel treball titulat Un divendres estrany.
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 Es convoquen els següents premis :

Premi Ventura Gassol, dotat amb 600 €, a un recull superior a deu 
poemes de tema lliure.
 
Premi Joan Puig i Ferreter, dotat amb 600 €, a una narració 
(mínim de vint pàgines i màxim de quaranta, amb 2100 espais per 
pàgina) de tema lliure.

Premi Aureli Capmany, en cada categoria es concedirà un premi 
de 100 € a una narració relacionada amb La Selva del Camp o a un 
poema de tema lliure:

  Categoria 1, a un treball de 3 pàgines com a màxim (en Arial 12,      
interlineat 1,5), fet per alumnes de 5è o 6è d’Educació Primària.
   Categoria 2, a un treball de 4 pàgines com a màxim (en Arial 12, 
interlineat 1,5), fet per alumnes de 1r o 2n d’ESO.
   Categoria 3, a un treball de 5 pàgines com a màxim (en Arial 12, 
interlineat 1,5), fet per alumnes de 3r o 4t d’ESO.

Els treballs presentats han de ser inèdits i no poden haver estat 
mai premiats en altres concursos.

Les obres que aspirin als premis Ventura Gassol i Joan Puig i 
Ferreter s'han de presentar per quintuplicat, escrites en català i a 
màquina, a doble espai, sense signar, amb un lema. S'hi ha d'ad-
juntar un sobre tancat, fora del qual ha de figurar el lema o títol del 
treball i el premi al qual aspira i, dintre, el nom i cognoms, l'adreça 
i el telèfon de l'autor. No s’hi poden presentar els autors premiats 
durant els darrers cinc anys.

Les obres que aspirin al Premi Aureli Capmany s'han de presen-
tar per triplicat, escrites en català i a màquina, a doble espai, sense 
signar, amb un lema. S'hi ha d'adjuntar un sobre tancat, fora del 
qual ha de figurar el lema o títol del treball i la categoria. Dintre, el 
nom i cognoms, l'adreça i el telèfon de l'autor. No s’hi poden 
presentar els autors premiats durant els darrers quatre anys.

 El termini d'admissió dels originals acabarà el dia 20 d’abril. Tots 
els treballs s'han d'enviar a La Defensa Agrària, Av. Puig i Ferreter, 
2, 43470 La Selva del Camp. Els treballs guardonats quedaran en 
propietat de La Defensa Agrària i no es retornaran els originals. 

Jurat: El jurat dels premis Ventura Gassol i Joan Puig i Ferreter 
serà constituït per Margarida Aritzeta, Josep Bargalló, Montserrat 
Corretger, Rosa Pagès i Magí Sunyer, que actuarà de secretari. El 
jurat del Premi Aureli Capmany estarà integrat per Joan Massana, 
Joan M. Vernet i M. Neus Salvat, que actuarà de secretària.

 Memorial Gabriel Xammar. La Defensa Agrària, per tal de retre 
homenatge públic d'agraïment a l'actitud de defensa i promoció de 
la llengua, la cultura i la nació catalanes, mantinguda en tot 
moment pel seu soci Gabriel Xammar i Sala, va instituir el Memorial 
Gabriel Xammar. 

La Defensa Agrària i el jurat atorgaran el Memorial (que no podrà 
ser declarat desert) a aquella persona o entitat que s'hagi distingit 
en els principis que n’inspiren la creació.

Darrers guanyadors del Memorial Gabriel Xammar

2007  Grup Germanor de La Selva del Camp
2008  Albert Manent
2009  Joaquim Mallafrè
2010  Pere Anguera (a títol pòstum)
2011  Gabriel Guasch i Secall 
2012  Josep M. Roig i Rosich
2013  Camil Ferrater i Estivill
2014  Lluís M. Moncunill i Cirac
2015  Plataforma per la Llengua
2016 Josep Fortuny Garriga (a títol pòstum)

Lliurament dels premis, tindrà lloc el diumenge 28 de maig a les 
7 de la tarda a La Defensa Agrària, amb el següent programa:

Primera part: Festa literària.
Segona part: Teatre a càrrec de Moixera, Grup de Teatre de La 
Defensa Agrària.  

TOTS ELS PREMIS SÓN DOTATS PER L’AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP


