ACTA DEL XV PREMI LITERARI BERENGUER D’ANOIA, CURS
2017-18
Reunit el jurat del XV premi literari a les dependències de l’IES Berenguer d’Anoia,
a les 13,10 hores de dia 25 d’abril, de 2017, format per les següents persones:
Rafael Navarro, professor de llengua i literatura castellana; Cecília Maínez,
professora de filosofia, cap de departament; Raffa Cabrerizo, professor de francès;
Eulàlia Ferriol, professora del departament de llengua i literatura catalanes; Maria
Dolors Màrquez, presidenta de l’AMIPA. Actua com a secretari, el coordinador del
certàmen, Rafel Crespí. Un cop deliberat àmpliament decideixen:
a) Considerar acceptable la participació en les categories A, B; tot i que, podria
haver estat més nombrosa;
b) Considerar que la participació en les diverses modalitats de la categoria C ha
estat prou considerable i el jurat vol fer menció especial a la qualitat que
presentaven la modalitat de poesia i la prosa.
Fetes aquestes consideracions, el jurat per unanimitat emet el següent veredicte.
Categoria A)
Prosa: pseudònim, Mar; títol de l’obra, 48 hores. Oberta la plica la guanyadora ha
estat Amàlia Serra Coll, d’ESO 2n B
Poesia, pseudònim: Blanca Roseta, títol: Que boig l’amor. Oberta la plica, la
guanyadora ha estat na Maria Magdalena Serra Coll; d'ESO 2 n D
Categoria B)
Prosa: pseudònim: Pedra viva, títol: Lluc; Oberta la plica, el guanyador ha estat en
Bartomeu Capó Mesquida; d’ESO 3 r A.
Poesia: pseudònim Federico García Lorca, títol: Flor; Oberta la plica el guanyador
és Daniel Flor Fernández de Soria, d’ESO 4 t D.
Categoria C)
Prosa: pseudònim: Tan fred que crema, títol: la meva família secreta. Oberta la
plica el guanyador és Alejandro Aragón Cañadillas, de Batxillerat 1 r D.
El jurat així mateix decideix atorgar un accèssit al pseudònim Ready Player One,
obra: El Judici; autor Teo Viera Ballestero de primer batxillerat F.
Poesia: pseudònim M.Woolf, títol, A cada costat del mirall; Oberta la plica, l’autora
és Margalida Valls Escobar, de Batxillerat 2 n B;

També en aquesta modalitat el jurat considera oportú atorgar un accèssit a la plica
presentada amb el pseudònim Flor d’estiu , que correspon Teresa Perelló Pacheco;
de primer de Batxillerat B.
Modalitat Assaig Relat científic/ assaig: el guanyador és Heteròclit, amb el
treball que du per títol L’educació pot transformar mons. Oberta la plica correspon
a Toni Àlvarez Aguiló, de Batxillerat, 2 n D.
Per altra banda, reunit el departament de dibuix, s’acorda per unanimitat que
Modalitat conte il·lustrat: El guanyador és el conte titulat El pescador d'idees, que
correspon a Ana Maria Mata Murillo, de 2 n Batxillerat A.
Així mateix s'ha considerat mereixedora d'una distinció en forma d'accèssit, el
conte L’aurora, l'autora del qual és Paula Juan Mir, de 2 n Batxillerat A.

