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Quatre dècades de promoció de la
llengua, la cultura i la recerca a
Mont-roig
Dissabte es lliuren els premis literaris convocats per l'Ajuntament

Detall del cartell del lliurament dels premis | Cedida

El dissabte, 20 de novembre, a les 6 de la tarda el Centre Cultural Església Vella acollirà l'acte
on es donaran a conèixer les persones guanyadores del Concurs dels Premis Literaris Vila de
Mont-roig. Aquesta edició és especial, ja que fa 40 anys que l'Ajuntament va impulsar el
certamen.
Per aquest motiu, s'ha preparat una vetllada literària que comptarà amb la música de la cantautora
lleidatana Meritxell Gené, acompanyada del guitarrista Txabi Ábrego. Les obres guanyadores
d'aquest concurs han estat seleccionades per un jurat format per persones del món educatiu i
cultural de Mont-roig.
En aquesta ocasió, a més a més de les categories tradicionals de recerca, prosa i poesia s'ha
convocat el concurs de microrelats, que ha tingut un gran èxit de participació. Aprofitant la
vetllada també es presentarà el llibre Sense títol, de moment, que recull les obres guanyadores de
l'any passat.
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La publicació compta amb els treballs de Marc Benaiges Cots, Joan Carles González Pujalte,
Laia Ferré Nogués, Jana Ferré Nogués, Júlia Guinaldo Albesa, Paula Munté Calvo i Oriol Solà
Prat.
El llibre compta amb la presentació de l'alcalde, Fran Morancho, amb el pròleg de la regidora de
Cultura, M. Remei Benach Font. El Concurs Literari Vila de Mont-roig es va crear l'any 1981 amb
un "triple objectiu de promoure la llengua catalana, la producció cultural i també la recerca local,
els mateixos objectius que es mantenen en l'actualitat", s'ha apuntat des de l'organització.
Des de fa cinc anys i amb l'objectiu de donar "més visibilitat" als premis, s'edita un llibre amb els
treballs premiats en les diferents categories, que edita Ganzell Edicions i l'Ajuntament de Montroig del Camp.
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