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Aquest dissabte es celebra l'acte de lliurament de premis del 4rt
certamen Joan Arús

Dimecres 15 d'octubre de 2003
El proper dissabte, 18 d'octubre, a les 20:00 h, a l'Auditori Miquel Pont tindrà lloc
l'acte de lliurament de premis de la quarta edició del Certamen Literari Joan Arús.
Enguany presentaran l'acte Mònica Mimó i Marina Antúnez que interpretaran uns
textos acompanyats per la música d'un trio de jazz. Tal i com ha dit, la Regidora de
l'Àrea de Serveis a les persones, Montse Gatell "sempre s'intenta bastir l'acte de
lliurament de premis amb alguna altra activitat relacionada amb la cultura".
Aquest any 2003 s'han presentat un total de 106 treballs, 18 dels quals corresponen a
novel.la, 85 a narració curta, i 3 projectes d'investigació dins la modalitat d'assaig.
En aquest cas, i respecte a l'edició de l'any passat, s'ha modificat aquesta modalitat
canviant el concepte de treball d'investigació pel d'un projecte que opta a beca per
elaborar-lo durant el proper any. Enguany, i en la modalitat de novel.la i narració
curta, s'han mantingut les quantitats de participació del certamen de l'any passat. Un
dels canvis que s'ha fet respecte l'edició del 2002 és el fet d'haver incrementat el
número de participants en la modalitat de narració curta. Pel que a la convocatòria
de la modalitat infantil i juvenil, Gatell ha explicat que "s'ha decidit reduir l'edat
per poder abastar més participació. Per tant els nois i noies de setze anys ja
poden inscriure-s'hi". En total es repartiran 5 premis amb dotació econòmica. El
primer premi en novel.la curta rebrà 2100 euros. El finalista d'aquesta modalitat se
n'emportarà 450. En la modalitat de narració curta, els tres primers finalistes rebran
compensació econòmica. El primer rebrà 450 euros i el 2n i 3r finalistes n'obtindran
180. Pel que fa als set finalistes restants (recordem que són deu les narracions curtes
seleccionades) veuran la seva obra publicada. Durant el mateix acte se sabrà el
nombre de beques de projecte d'investigació concedides.
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