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ELS GUANYADORS
DELS PREMIS
LITERARIS REBRAN
UNA ESCULTURA
DE TONET AMORÓS

L’Ajuntament de Lleida i l’Institut d’Estudis
Ilerdencs van presentar el passat mes de
juliol l’edició de 2004 dels premis Josep
Vallverdú d’assaig, Màrius Torres de
poesia i Lleida de narrativa. Les principals
novetats d’enguany són la renovació dels
jurats, la concessió d’un premi per a cada
categoria, l’augment de la dotació
econòmica i el lliurament als guanyadors
d’una escultura de Tonet Amorós.
El 21è premi Josep Vallverdú d’assaig
està dotat amb 9.000 d’euros. En aquesta
edició s’incorporen al jurat Ferran Sàez i
Cristina Junyent i es mantenen Josep
Murgades, Ramon Pla i Manel Lladonosa.
L’autor de l’obra guanyadora de la 9a
edició del Màrius Torres de poesia
s’emportarà enguany 6.000 euros. De
jurats anteriors continuen Margalida Pons

Imatge del sopar de lliurament dels guardons corresponent a l’edició de l’any passat..

i Carme Riera i, com a novetat,
s’incorporen Josep Maria Sala-Valldaura,
Narcís Comadira i Víctor Sunyol.

efectiva en deu mensualitats. A més de
Pep Coll, Imma Monsó i Màrius Serra
s’incorporen al jurat Lluís-Anton Baulenas
i Marina Peña.

El 3r premi Lleida de narrativa distingirà
dues modalitats: un projecte de novel·la
i un altre de narrativa en un sentit més
ampli (conte, relat, guió cinematogràfic,
televisiu o teatral). Cada guardonat rebrà
una beca de 12.000 euros que es farà

Tots els premiats rebran com a record
l’obra “Libertinel·la” del lleidatà Tonet
Amorós. El termini per presentar originals
finalitza el 15 d’octubre i el veredicte es
farà públic el 19 de novembre.

LA PAERIA SIGNA
CONVENIS PER
DONAR SUPORT
A LES ENTITATS
CULTURALS DE
LLEIDA

El regidor de Cultura, Xavier Sàez, ha
signat diversos acords de col·laboració
amb entitats dedicades a la promoció de
la cultura popular i de l’art a Lleida com
són l’Òmnium Cultural, el Grup Cultural
Garrigues, el Cercle de Belles Arts,
l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes i el
Col·lectiu Cultural Cappont.

Xavier Sàez amb els representants de les entitats que van firmar els convenis de col·laboració.

La Paeria atorga a aquestes entitats un
total de 27.500 euros. La regidoria de
Cultura coordinarà els serveis municipals
necessaris per desenvolupar les activitats

Sàez ha destacat el fet que sigui la primera
vegada que se signen convenis per establir
la col·laboració entre l’Ajuntament i les
entitats de cultura popular i ha assenyalat

promogudes per les entitats i els oferirà
suport i assessorament tècnic.

que la signatura suposa “un acte de
justícia cultural” vers les entitats. Òmnium
Cultural, Col·lectiu Cultural Cappont i el
Grup Cultural Garrigues rebran 6.000
euros cadascun, el Cercle de Belles Arts,
5.000 euros i l’Agrupació Ilerdenca de
Pessebristes, 4.500 euros.
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