Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de Lleida

Acta del veredicte
del Jurat del Certamen Literari Marià,
convocat per l’Acadèmia Mariana de Lleida
en honor a la Mare de Déu del Castell de
Tragó de Noguera
Reunit el Jurat del Certamen Literari Marià que organitza la
Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de Lleida, presidit pel
Dr. Javier Terrado Pablo i format per Mª Teresa García Soler, Mª del
Carmen de Andrés Delgado, Mª Cruz Nevot de Pano, Salvador Escudé
Baró, Francisco Purroy Zaragoza, Neus Caufapé Caufapé, María Cortés
Viu, Joan Bellostas Santallusia i la Secretària de l’Acadèmia, María Piedad
Martín Macías, que actua amb veu però sense vot, després de 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 1995 i 1996). Tres premis concedits pels Serveis Territorials del
Departament de Cultura de la Generalitat, als Treballs de reflexió
i aprofundiment parlant de la persona i l’espiritualitat de Maria de Natzaret i
la seva presència entre els joves d’avui, dotats amb 100, 150 i 300 € de
material escolar, respectivament, i diploma, a
Ana Isabel España Taboada, de Lleida, pel seu treball
Maria, el millor model a seguir. Se li atorga el primer premi.
El Jurat declara deserts el segon i tercer premis d’aquesta
categoria per manca de participants.
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- Categoria escolar corresponent a l’Educació Secundària Obligatòria,
ESO, (alumnes nascuts durant els anys 1997, 1998, 1999 i 2000).
Tres premis concedits per CaixaBank (“La Caixa”), als millors
treballs que parlin de l’amor de Maria a les persones amb les que vivia, dotats
amb 75, 100 i 200 € de material escolar, respectivament, i diploma, a
María del Carmen España Taboada, de Lleida, pel seu
treball Maria, reina de l’amor. Se li atorga el tercer premi de la
categoria.
Xenia Stephania Rudon, de Lleida, pel seu treball Maria del
meu cor. Se li atorga el segon premi de la categoria.
Maria Teresa del Hierro Dies, del Pont de Suert, pel seu
treball Maria i el seu exemple d’amor. 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 2001, 2002 i 2003). Tres premis
concedits per l’Acadèmia Mariana, als 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
Marc Albareda Farré, de Lleida, pel seu treball Patinantge
“skating”: l’alegria de l’infant Jesús. Se li atorga el tercer premi de
la categoria.
Pedro Javier Gómez Fernández, de Santander, pel seu
treball Un nombre con mucha historia. Se li atorga el segon premi
de la categoria.
Cristina del Hierro Dies, del Pont de Suert, pel seu treball
Un dia qualsevol a la nit. Se li atorga el primer premi de la
categoria.
En la secció adreçada als autors en general, s’atorguen els següents
premis:
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Premi de l’Institut d’Estudis Ilerdencs: 400 € i diploma, al millor
treball de reflexió i aprofundiment sobre qualsevol aspecte mariològic, especialment
sobre el procés de Maria creient. Concedit a Lázaro Domínguez Gallego,
del Ferrol (A Coruña), per la seva obra A la Virgen María, peregrina de fe.
En aquest apartat, el Jurat decideix atorgar una Menció d’Honor a
Ramon Gené Capdevila, de Guissona (Lleida), per la seva obra La fe
de Maria.
Premi de l’Ilm. Alcalde de Balaguer: 400 € i diploma, al millor
treball d’estudi i aprofundiment sobre la Mare de Déu del Castell i la seva relació
amb la història i la població de Tragó de Noguera. Concedit a Josep Maria
Cots Serra, de Lleida, per la seva obra Mare de Déu del Castell de Tragó de
Noguera.
Premi Montserrat Salmons Guàrdia, atorgat per Ricard Mora
Pedra: 400 € i diploma, al millor treball poètic en vers que exalci la Mare de
Déu del Castell de Tragó de Noguera i el seu entorn geogràfic, històric, artístic i
religiós. Concedit a Maria dels Àngels Antillach Farré, de Manresa
(Barcelona), per la seva obra Blaus.
Premi del Ilm. Sr. Delegat de la Generalitat a Lleida: 400 € i
diploma, al millor treball poètic en vers adreçat a enaltir Maria, mare dels
creients. Concedit a Eumelia Sans Vaca, de Valladolid, per la seva obra
A Santa María madre de los creyentes.
En aquest apartat, el Jurat decideix atorgar una Menció d’Honor a
Rosendo Gallego Menárguez, de Gandía (València), per la seva obra
A la Virgen María.
Premi de l’Ilm. Ajuntament d’Os de Balaguer: 400 € i diploma, al
millor treball poètic en vers adreçat a cantar la Mare de Déu de l’Acadèmia.
Concedit a Carles Alsedà Solans, de Lleida, per la seva obra Verge
Blanca.

Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico-Mariana de Lleida

Premi de l’Ilm. Sr. Alcalde de Lleida: 400 € i diploma, al millor
treball poètic en vers adreçat a cantar la Mare de Déu del Castell, de Tragó de
Noguera. Concedit a Josep Caufapé Espert, de Lleida, per la seva obra
A la nostra venerada Mare de Déu del Castell.
Premi de l’Exm i Rev. Sr. Bisbe de Lleida: Flor natural, 600 € i
diploma, al millor treball poètic en vers dedicat a lloar la Mare de Déu.
En aquest apartat el Jurat ha trobat una gran dificultat per tal de decidir
entre tres obres quina és la que més ho mereix, per aquest motiu acorda
concedir dos Mencions d’Honor:
a Francisco Jiménez Carretero, de Albacete, per la seva obra Versos
para decir: ¡Ave María!;
i a Maria Terrades Compte, de Peralada (Girona), per la seva obra
Pregària a Maria, advocada defensora.
Finalment el Jurat resol concedir la Flor Natural a Lázaro Domínguez
Gallego, del Ferrol (A Coruña), per la seva obra A la Virgen María, con
devoción filial.
Decisions preses a Lleida, el vint-i-quatre de setembre de dos mil
tretze.

La Secretària de l’Acadèmia Mariana
i del Jurat del Certamen
Vist-i-plau

Dr. Javier Terrado Pablo
President del Jurat del Certamen

