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ACTA DE CONCURS – Ateneu Santcugatenc. Dimecres 28 d’abril de 2021

ACTA II CONCURS VÍDEO POEMES
Sent les 18.00 hores del dimecres 28 d’abril de 2021 estableixen connexió mitjançant
videoconferència els membres del jurat del Concurs de Vídeo Poemes convocat per
l’Ateneu de Sant Cugat. El jurat està compost per les següents persones:
Rosa Dopazo, professora de català i literatura a l’Ateneu Santcugatenc
Miquel Santaeulalia, representant de l’Associació Gabriel Ferrater
Àlvar Roda, president de l’Ateneu Santcugatenc
Laura Torres, responsable de comunicació i programació cultural de l’Ateneu

(secretària amb veu sense vot)

No pot connectar-se però envia la seva puntuació Francesc Olivares i Garcia,
representant d’Òmnium Cultural Sant Cugat
Havent estat tancada la recepció de vídeos a les 20 h del divendres 23 d’abril, tots els
membres del jurat han tingut temps d'examinar la totalitat dels vídeo poemes
presentats al concurs, que ascendeixen a la quantitat de 17 propostes, totes elles
compleixen amb els requisits que exigeixen les bases del certamen. El Jurat coincideix
en destacar la qualitat de les propostes presentades i manifesten la dificultat que
s’han trobat a l’hora de votar pels tres vídeo poemes finalistes, ja que les propostes
eren molt variades i es podien valorar amb criteris molt diferents. Desprès d’aquestes
reflexions cada membre del jurat fa una proposta dels tres vídeo poemes que
seleccionaria. Es tornen a visionar les participacions votades, que serien les següents:
4. Gladys Mendia de Gajardo, amb el poema Ninó, de Jessica Pujol Duran
5. Rosamaria Bruguera i Mayu Hirate amb el poema “El meu amor sense casa”
de Maria Mercè Marçal
7. Vera López amb el poema “Ja mai més no podré dormir” de Salvador Espriu
9. Angels Benet i Muntanyola amb el poema “El pi de Formentor” de Miquel
Costa i Llobera
10. Benjamí Ràfols Pitarque amb el poema “Drac Sant Jordi” del qual ell mateix
és l’autor
11. Raquel Herreros amb el poema “Venus” de Màrius Torres
12. Noemí Morral amb el poema “El mar ja no brama” del qual ella mateixa és
l’autora.
15.-Francesc Aguirre amb el poema “Què hi faig aquí” del qual ell mateix és
l’autor
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Coneixedors els membres del jurat del contingut de les bases que regulen el concurs
es procedeix a la deliberació, quedant finalistes les següents persones que es
relacionen aquí per ordre de presentació de vídeo poemes:
Gladys Mendia de Gajardo, amb el poema Ninó, de Jessica Pujol Duran
Vera López amb el poema “Ja mai més no podré dormir” de Salvador Espriu
Noemí Morral amb el poema “El mar ja no brama” del qual ella mateixa és
l’autora
S’acorda per unanimitat atorgar el premi “català inicial” al vídeo poema de
Rosamaria Bruguera i Mayu Hirate “El meu amor sense casa” de Maria Mercè
Marçal
Les persones que composen aquest jurat decideixen donar una menció
especial a la participació de Francesc Aguirre amb el poema “Què hi faig aquí” del
qual ell mateix és l’autor per l’emotivitat del poema i la naturalitat amb que està
interpretat.
Els tres vídeo poemes finalistes obtindran un pack de llibres i un diploma, i
optaran al premi del públic, que recaurà en el o la participant que obtingui la suma de
més likes positius per part del públic al canal de Youtube de l’Ateneu Santcugatenc
abans de les 20 hores del dilluns 17 de maig. El guanyador podrà escollir el curs
trimestral que vulgui d’entre els que ofereix l’Ateneu Santcugatenc pel proper
trimestre.
Finalment el Jurat manifesta la voluntat de donar continuïtat a aquest concurs
en properes edicions. I no havent-hi més assumptes que tractar s'aixeca la present
sessió a les 18.25 del dia de la data.
De tot això jo com a secretaria dono fe.
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