ÒMNIUM CATALUNYA NORD
GUANYADORS NIT DE SANT JORDI 2013

Premis literaris:
Premi Catalunya Nord, dotat amb 3 000 € per l’Institut d’Estudis Catalans, per estudis, treballs o
documents per a l’ensenyament del català a qualsevol nivell i pel coneixement de Catalunya Nord o
de qüestions que l’afecten. Guanyadores:
Florència Caillis-Bonet, per “Anàlisi dels gestos professionals pel desenvolupament de la
competència bilingüe a l'educació infantil”.
Elsa santos, per “Democratització i massificació del sistema educatiu, mitjans didàctics i
pedagògics per reduir les desigualtats socials”.
Premis Joves Escriptors, dotats amb 1 500 € pel Consell General dels Pirineus Orientals. De fet es
tracta de tres premis de 500 € cada u, per les escoles primàries, pels col·legis i pels liceus .
Guanyador pel primari:
CP i CP/CE1 de l'Escola Pasteur-Lamartine de Perpinyà, per “Miracle al bosc”
i menció especial del jurat pel CP de l'Escola Arrels, per “Aquí i arreu” .
Guanyador pels col·legis:
Tània Soler del Col·legi Pompeu Fabra de la Bressola, per “Amunt”
i menció especial del jurat per Rafael Mayol, per “Hans i el nadó perdut”.
Guanyador pels liceus:
Júlia Gual, per “Una aventura increïble i ben d'aquí”
i menció especial del jurat per Meritxell Micó-Frau de l'Institut d'Almassora (País Valencià), per
“En primera plana” .
Premi Francesc Català de poesia dotat amb 900 € per Òmnium Nacional, per obres de poesia de
tema lliure. Guanyador:
Anna Pla Bayot, per “A la lluna del meu somriure”.
Premi Narrativa per a Infants, de contes per a infants, dotat amb 800 € per la Vila de Perpinyà. És
un premi destinat a recompensar una narració de tema lliure, amb o sense il·lustracions, adreçada a
joves de 6 a 12 anys d’edat. Guanyador:
Maria-José Pineda, per “En Totoliu”.
Premi Ramon Juncosa d'assaig i biografia, dotat amb 1 500 € per la Casa de la Generalitat de
Perpinyà. Es tracta d'assaigs de tipus sociològic, històric, polític o cultural en relació directa amb
Catalunya Nord i biografies de persones estretament vinculades amb aquest mateix territori.
Guanyador:
Eusebi Ayense i Prat, per “Estudi i edició crítica de la Faula d'Orfeu de Josep-Sebastià Pons”

Premi Presència de periodisme dotat amb 300 € per la Casa de la Generalitat de Perpinyà, article
de reportatge en relació directa amb Catalunya Nord. L'article guanyador serà publicat per la revista
Presència. Guanyador:
Oriol Lluís i Gual, per “Les festes de l'ós al Vallespir”. L'autor, de família catalana i nascut a
Perpinyà, viu a Ceret. Té 22 any.

Altres Premis:
Premi UPE 66 Comarques Nord Catalanes, concedit per UPE66 (Unió Per les Empreses 66).
Premiat:
Web Opencat
Premi Joan Blanca 2012, concedit per la Vila de Perpinyà. Premiats:
Empresa “Visca” (de Muriel Taurinyà i Nathalie Cursan) i Raymond Rébujent.

