
ACTA DE  DE LA REUNIÓ DEL JURAT DEL VII CERTAMEN LITERARI DE LES
COOPERATIVES D’ENSENYAMENT DE DIA 27 DE MAIG DE 2020

Reunió celebrada per vídeo conferència , per l’estat d’alarma que estam vivint 
al nostre país.

ASSISTENTS
Catalina Carme Cruelles, Margalida Sureda, Núria Escalero, Jesús Revelles, Paco
Esteve, Xavier  Seguí  i Enric Pozo.

Ordre del dia :

Agraeix la feina dels membres del jurat, la feina feta i és un reconeixement a la
feina que ja s’havia feta a les escoles.

1.- Confirmació del lloc de lliurament dels premis del VI certamen.

Enric planteja el tema dels lliuraments dels premis de forma presencial i per 
això ho traslladarem al mes de setembre . Encara no sabem quin dia es farà. 
Es valora si ara s’han de fer públics els guanyadors ara o esperam a fer-ho tot 
el mes de setembre.
S’acorda que es farà la publicacions a les nostres xarxes i a les cooperatives. 
Els premis es lliurarien el mes de setembre. 

 
2- Informació  dels premis dels guanyadors i finalistes ( diplomes )

Enric  informa tema diplomes es faran a inici del curs vinent i ja es farà el 
lliurament el dia que ho facem presencial.
També, informa que no s’ha pogut fer les negociacions amb Vicens Vives. Si no 
ho tenim amb aquesta editorial es podria trobar finançament a altre indret. 
Enric comenta la possibilitat de Arç cooperativa.
Demana a Paco Esteve  que ens faci un escrit per poder  tenir-ho a la 
publicació.. Acorda que  durant el mes de juny en Paco ens farà arribar el seu 
escrit a la sectorial d’ensenyament.

3.- Decisió  dels guanyadors  i finalistes de cada categoria 

Enguany per facilitar que la reunió videoconferència no es fes eterna  s’ha fet 
el sumatori de totes les puntuacions i sobre aquestes es van decidint els 
guanyadors de cada categoria i modalitat.  S’acorda que en cas de que la 
puntuacions determinin els guanyadors i els finalistes  ja es proclamaran. En 
cas d’empat el jurat dirimirà a qui se li dona el guardó

Enric  va llegint les puntuacions finals i determina els guanyadors i finalistes de
cada categoria i modalitat, essent el veredicte el següent.  Abans de 
proclamar-los  s’informa que la resta de participants tenen descrites les seves 
puntuacions  al document compartit que tenen tots els membres del jurat 
tenen. Per aquest motiu no s’anomenaran a l’acta del la reunió i només  es 



proclamaran els guardonats com a guanyadors i com a finalistes. Per tant el 
veredicte final és : 

PROSA A

Obra finalista : El bany màgic (màgic) escrita per Hugo Collado de la 
cooperativa Manjon  amb 20 punts 

Obra guanyadora : El nin i l’escola encantada ( escola )  escrita  per Gerard 
Mazo, Aitor Moyano, Lucia Servera, Juan Vives, Breidy Ramírez  de la 
cooperativa Manjon  amb 23 punts 

PROSA  B

Obra finalista : L’Olivia i la Mediterrània ( Irmaie) escrita per Mireia 
Hernández Cortés de la cooperativa Es Liceu amb 10 punts

Obra guanyadora : La formiga Joana vol esquiar (Luigi ) escrita  per Marc 
Muñoz Dot  de la cooperativa Mata de Jonc amb 18 punts

PROSA  C

Obra finalista : L'aventura màgica de la mediterrània (  Diamant )  escrita per
Júlia Ramis Adrover de la cooperativa Es Liceu  amb  14 punts

Obra guanyadora : Història familiar ( Aqcua ) escrita per Xavier Martínez 
Ybáñez de la cooperativa Es Liceu  amb 17 punts

PROSA D

Obra finalista :  Una Vida ( vida ) escrita per Fiona Simonet Munté de la 
cooperativa Aula Balear amb 15 punts

Obra guanyadora : Un mar desconegut anomenat amor ( Mar) escrita per 
Lucia Barbero Campos de la cooperativa Aula Balear amb 16 punts

PROSA  E

Obra finalista : Els moments amb llum (Llum ) escrita per Eugènia Colom 
Barceló de la cooperativa Aula Balear amb 12 punts

Obra guanyadora :  Cul vermell ( des de casa 4t ESO ) escrita per María 
Bennassar García de la cooperativa Son Verí Nou amb 18 punts 



PROSA  F

Obra finalista :  Llibertats tancades dins una capsa ( pared ) escrita per  Biel 
Mesquida Bohigas de la cooperativa  Aula Balear amb 19 punts

Obra guanyadora : Alba ( onze) escrita per Marina Vallespir Bueno de la 
cooperativa Aula Balear amb 19 punts

el jurat per desfer el triple empat d’aquesta  categoria decideix després d‘un  
debat  de com com desfer aquest empat. Es parlen criteris i al final es decideix 
observar quina obra te més vegades puntuades amb un cinc i així anat dirimint
l’empat fins arribar a les puntuacions més baixes.

PROSA G

Obra finalista : Un somni (Itaca) escrita per Rosa Ciurana Moncrusí de la 
cooperativa Es Liceu amb  17 punts.

Obra guanyadora : L’atracció ( Toko ) escrita per Virginia Argandoña Gómez 
de la cooperativa Aula Balear  amb 24 punts.

POESIA A

Obra finalista : La mar (copinya)  escrita per  Trishia Angel Cortas Lacorte  de 
la cooperativa Es Lledoner  amb 21 punts

Obra guanyadora : El mar ( neptú ) escita per Llorenç Barceló Julià  de la 
cooperativa Es Lledoner  amb 22 punts.

POESIA B

Obra finalista : Canviem els hàbits ( Apple ) escrita  per Maria de Lluc 
Balanzat Serra de la cooperativa Mata de Jonc amb 21 punts

Obra guanyadora : La natura ( ells fills i les filles d’Elpis) escrita pels alumnes
de 3r de primària  de la cooperativa CIDE amb 21 punts.

el jurat per desfer el doble empat d’aquesta  categoria decideix després d‘un  
debat  de com com desfer aquest empat. Es parlen criteris i al final es decideix 
observar quina obra te més vegades puntuades amb un cinc i així anat dirimint
l’empat fins arribar a les puntuacions més baixes.



POESIA  C

Obra finalista : Poema català ( lletra ) escrita per  Francesc Rosselló Soler de 
la cooperativa  Es Lledoner  amb 17 punts

Obra guanyadora : Mami ( Mini ) escrita per Ainhoa Santibàñez Guardia de la 
cooperativa Mata de Jonc amb  18 punts

POESIA D

Obra finalista : Toc-toc ( Thàlia García ) escrita per Maria Antònia Garcia 
Cerdà de la cooperativa Es Lledoner amb 12 punts 

Obra guanyadora : Mediterrània ( Àfrica )  escrita per en Toni Borrell Cladera  
de la cooperativa es Liceu amb 23 punts

POESIA E

Obra finalista : ELLA (Galida) escrita per Margalida Picornell Lliteres de la 
cooperativa  Aula  Balear  amb 16 punts 

Obra guanyadora : Dols ( jo mateixa ) escrita per Ainoha Vidal Carrillo de la 
cooperativa Es Lledoner  amb 17 punts

POESIA G

Obra finalista : Dragonera  (Magister) escrita per Virginia Argandoña Gómez 
de la cooperativa Aula Balear amb 17 punts

Obra guanyadora : Embolic ( XXX)  escrita per Eduard Moyà Anton de la 
cooperativa Mata de Jonc amb 18 punts

4.- Avaluació del VII certamen  i propostes per l'any que ve , si cal. 

Enric  demana propostes de futur.

Núria  comentat que amb la situació que vivim avui en dia és molt difícil fer 
pensaments de futurs. Opinió que la majoria comparteix.  Malgrat això es fan 
propostes   d’ampliació de categories que s’han de perfilar i determinar si es 
centren a unes etapes  educatives o es fa  de caire  general.



Jesús planteja que  avui en dia  hi ha expressions artístiques que surten de les 
tradicionals de prosa i poesia i que pensa que també engrescarien a l’alumnat, 
com transmedia, còmic , vídeocreació, etc. Ens aporta  aquests enllaços per tal 
de començar a treballar el tema.

https://www.youtube.com/watch?
v=iuo6kdUHN2Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dU4XfmMdez-
Q9oWGIM5o4Ix9VqTrJfM3Ud-gw56vcs40ZFfHw-nd2UCc

https://www.youtube.com/watch?
v=iuo6kdUHN2Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dU4XfmMdez-
Q9oWGIM5o4Ix9VqTrJfM3Ud-gw56vcs40ZFfHw-nd2UCc

Margalida Sureda   ens fa propostes relacionades amb el teatre i ens facilita 
aquest enllaç a través del correu de la sectorial

http://jordifontactor.com/entrecamps

Xavier comenta  les dues aportacions que es varen fer el curs passat per a 
l’edició d’enguany i explica  com va evolucionar les propostes
Respecte al tema  de fer el lliurament  el dia de sant Jordi, va resultar molt  
complicat perquè cada cooperativa ja teé el seu calendari  de lliurament i molts
coincideixen en aquesta data. A més a més  enguany amb l’estat d’alarma no 
s’hagués pot realitzar

Un segon tema es la valoració de donar llibertat  de temes i no centrar-ho amb 
el tema de l’escola , encara que sembli el més fàcil. El jurat corrobora i proposa
que es segueixi fent així la propera edició

Finalment es comenta que ja s’acaba el bienni d’aquest jurat i es demana la 
seva disponibilitat de cara a un curs més

els membres del jurats expressen la seva situació i disponibilitat de cara a la 
propera edició

Jesús, exposa que ell estarà encantat en continuar.
Núria ho proposarà a la seva cooperativa i si ningú es presenta ella  continuaria
encantada.
Carme  continuaria  però farà la proposta a l’Amipa. Ës una grata experiència 
per ella 
Marga Sureda...ho farà extensiu a la cooperativa però segur que hi haurà un 
representació de la seva cooperativa
Paco Esteve... troba que la seva funció es un altre i que pensa que l’escriptor 
ha de canviar cada any. La sectorial li agraeix la seva feina  feta aquest dos 
anys.

La sectorial agraeix  a margalida Sureda la seva participació aquest tercer any.

5.- Informacions Jocs Florals de Catalunya i Premis sambori de l’obra 
cultural Balear ( OCB) 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Diuo6kdUHN2Y%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3dU4XfmMdez-Q9oWGIM5o4Ix9VqTrJfM3Ud-gw56vcs40ZFfHw-nd2UCc
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Diuo6kdUHN2Y%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3dU4XfmMdez-Q9oWGIM5o4Ix9VqTrJfM3Ud-gw56vcs40ZFfHw-nd2UCc
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Diuo6kdUHN2Y%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3dU4XfmMdez-Q9oWGIM5o4Ix9VqTrJfM3Ud-gw56vcs40ZFfHw-nd2UCc
http://jordifontactor.com/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Diuo6kdUHN2Y%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3dU4XfmMdez-Q9oWGIM5o4Ix9VqTrJfM3Ud-gw56vcs40ZFfHw-nd2UCc
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Diuo6kdUHN2Y%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3dU4XfmMdez-Q9oWGIM5o4Ix9VqTrJfM3Ud-gw56vcs40ZFfHw-nd2UCc
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Diuo6kdUHN2Y%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR3dU4XfmMdez-Q9oWGIM5o4Ix9VqTrJfM3Ud-gw56vcs40ZFfHw-nd2UCc


Enric  informa que  tan els premis Sambori de l’OCB  com els Jocs Florals  de 
Catalunya han quedat anul·lat i posa en valor que el nostre certamen ha  
continuat , malgrat la situació d’alarma que vivim .

6.- Precs i qüestions 
No hi ha precs i qüestions 

Palma a de  7 de juny  de 2020


