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Acta del veredicte 
del Jurat del Certamen Literari Marià, 

convocat per l’Acadèmia Mariana de Lleida 
en honor a la Mare de Déu de les Sogues, 

patrona de la Plana d’Urgell 
 
 
 Reunit el Jurat del Certamen Literari Marià que organitza la 
Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de Lleida, presidit pel 
Javier Terrado Pablo, i format per, P. Jaume Sidera Plana, Salvador 
Escudé Baró, Mª del Carmen de Andrés Delgado, Joan Bellostas 
Santallusia, G.Enric Carreras Esteve, Moisés Selfa Sastre, Teresa Maria 
Figuerola Curcó, Adán Pulido Quintana i la Secretària de l’Acadèmia, Mª 
Piedad Martín Macías, que actua amb veu però sense vot, una vegada 
realitzat el procés de selecció de les obres presentades al certamen i de les 
corresponents deliberacions, decideix atorgar en la secció dedicada a 
participants en edat escolar els següents guardons: 
 
- Categoria escolar d’estudis post obligatoris (alumnes nascuts durant els 

anys 1996 i 1997). Tres premis concedits pels Serveis Territorials del 
Departament de Cultura de la Generalitat, als tres millors 
Treballs de reflexió i aprofundiment parlant de la presència de Maria de 
Natzaret en la personalitat i l’espiritualitat dels joves d’avui, dotats amb 
100, 150 i 300 € de material escolar, respectivament, i diploma, a 

 
Arturo Muñoz González, de Lleida (estudia a l’IES Marius 
Torres) pel seu treball In veritate libertas. Se li atorga el 
tercer premi. 
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El Jurat declara deserts el segon i primer premis d’aquesta 
categoria. 

 
 
- Categoria escolar corresponent a l’Educació Secundària Obligatòria, 

ESO, (alumnes nascuts durant els anys 1998, 1999, 2000 i 2001). 
Tres premis concedits per CaixaBank (“La Caixa”), als tres 
millors treballs que parlin de l’amor de Maria a la seva família, dotats 
amb 75, 100 i 200 € de material escolar, respectivament, i diploma, a  

 
Neus Rosell Tarragó, de Lleida (estudia a l’IES Ronda), pel 
seu treball La santedat de Maria, filla, esposa i mare. Se li 
atorga el tercer premi de la categoria. 
 
Nina Cudós Castelló, de Lledia (estudia al Col·legi Mater 
Salvatoris), pel seu treball Sigueu el nostre escut. Se li atorga 
el segon premi de la categoria. 
 
Albert Capdevila Rojo, de Lleida (estudia al Col·legi Mater 
Salvatoris), pel seu treball Amor de María a su familia. Se li 
atorga el primer premi de la categoria. 

 
 
- Categoria escolar corresponent a 4t, 5è i 6è de l’Educació Primària 

(alumnes nascuts durant els anys 2002, 2003 i 2004). Tres premis 
concedits per l’Acadèmia Mariana, als tres millors treballs que 
parlin de Maria i la seva relació amb Jesús infant, dotats amb 75, 100 i 
200 € de material escolar, respectivament, i diploma, a 

 
Laura García Llorens, de Lleida (estudia al Col·legi 
Episcopal), pel seu treball Els petons més dolços del món. Se li 
atorga el primer premi de la categoria. 
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El Jurat declara deserts el segon i tercer premis d’aquesta 
categoria. 
 
 
 

 
 En la secció adreçada als autors en general, s’atorguen els següents 
premis: 
 
 
Premi del Patronat de la Mare de Déu de les Sogues: 400 € i 
diploma, al millor treball d’estudi i aprofundiment en prosa sobre la Mare de 
Déu de les Sogues des d’alguna de les vessants històrica, sociològica, 
antropològica, espiritual,... Concedit a Josep Salvia Vidal, de Bellvís, per 
la seva obra La Mare de Déu de les Sogues: Història, fe, sentiment i 
tradició. 
 
 
Premi de l’Institut d’Estudis Ilerdencs: 400 € i diploma, al millor 
treball de reflexió i aprofundiment, que podrà ser indistintament en prosa o en 
vers, adreçat a l’estudi de qualsevol aspecte mariològic, glosant especialment, en 
aquest any del Sínode dedicat a la família, el procés de Maria creient i membre de 
la seva família,. Concedit a Lázaro Domínguez Gallego, del Ferrol (A 
Coruña), per la seva obra Amor de cada día. 
 
 
Premi de l’Il·lm. Ajuntament de Bellvís: 400 € i diploma, al millor 
treball poètic en vers adreçats a cantar la Mare de Déu de l’Acadèmia. Concedit 
a Lázaro Domínguez Gallego, del Ferrol (A Coruña), per la seva 
obra Décimas fervorosas a la Virgen de la Academia. 
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Premi de l’Il·lm. Sr. Alcalde de Lleida: 400 € i diploma, al millor 
treball poètics en vers adreçats a cantar la Mare de Déu de les Sogues. Concedit a 
Lluís Coll Gilabert, de Lleida, per la seva obra Pairal. 
 
 
Premi de l’Excm. i Rev. Sr. Bisbe de Lleida: Flor natural, 1000 € i 
diploma, al millor treball poètic en vers dedicat a lloar la Mare de Déu, tot 
ressaltant les seves virtuts, les qualitats de la seva personalitat, el seu amor a Déu 
o la devoció dels fidels vers ella. Concedit a Manuel Terrín Benavides, 
de Montoro, Códoba (encara que resideix a Albacete), per la seva obra 
Amor a María. 
 
 
 
 Decisions preses a Lleida, el vint de setembre de dos mil catorze. 
 
 

 


