
A Barcelona, a dotze de març de 2010 a les 4 de la tarda, es reuneix a la seu social de 
l’Associació CIC, Via Augusta 228 baixos,  el Jurat del Primer concurs de Relats Breus 
Maria Rosa Farré. 
 
El Jurat està format per la senyora Carme Arnau i els senyors, Josep Romà Barriga, 
Joaquim Ferrer i Francesc Torralba. Actua com a secretària Glòria Riera, coordinadora 
de l’aula d’Extensió Universitària CIC de la Gent Gran. 
 
Es van rebre 24 treballs originals corresponents a persones pertanyents a 16 aules 
d’extensió universitària: A-12, Arenys de Mar, AUGG, Centelles, Cervera, CIC, El 
Vendrell, Horta, Programa Grup T, Ramon Juncosa, Sant Andreu, Tàrrega, Temps 
Lliure Horta, Terrassa, Vilanova i La Geltrú, i Universitat Rovira i Virgili. 
 
Tots els treballs presentats reunien les condicions exigides en les bases de la 
convocatòria i per tant tots van quedar admesos. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’originals, el Jurat va rebre fotocòpia dels 
textos presentats. 
 
S’inicia la reunió del Jurat destacant la dificultat de concedir un únic premi, d’acord 
amb les bases de la convocatòria,  atès el bon nivell dels treballs i manifestant també la 
satisfacció per la distribució territorial. 
 
A continuació s’estableixen uns criteris de valoració entre els que destaquen:  
 La qualitat literària 
 L’originalitat 
 El ritme 
 La voluntat de fer un bon relat 
 Ben escrit 
 Ben tramat 
 
En base a aquests criteris es fa una primera ronda en la que cada un dels membres 
destaca, al seu criteri, els millors treballs. A partir d’aquest moment, queden descartats 
els treballs que no han estat mencionats per ningú. 
 
En una segona ronda es concentren en el set treballs que han estat valorats positivament 
per dos o més membres del Jurat. 
 
Analitzats en profunditat aquests set treballs i d’acord amb els criteris abans esmentats, 
resulta guanyador, per majoria, el treball que porta per títol “Tríptic de foc” signat amb 
el pseudònim L’Arquer  que resulta ser del senyor Joan M.Pont i Bel de l’Aula Temps 
Lliure Horta. 
 
Finalitza les reunió a un quart de sis de la tarda, un cop redactada l’acta que signen tots 
els presents. 
 
 
M.Carme Arnau                                                   Josep-Romà Barriga 
 
Joaquim Ferrer     Francesc Torralba 


