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Els premis del XV Concurs de Poesia “Espejo de Viladecans” van ser lliurats el dia 22 de novembre pel  

Sr. Diego Fernández Pérez (President de Fundació Espejo) i d’altres personalitats entre les quals figuren: 

-Sra. Gràcia Sancho (Regidora de la Gent Gran del Ajuntament de Viladecans). 

- Sr. José Luis Bravo ( Secretari de Fundación Espejo i Director Comercial de EL DELTA ). 

-Sr. Ramón Ripoll Arcarons (Catedràtic de la Universitat de Barcelona), 

junt a un nodrit grup de poetes i amants de la Poesia. 

 

Resultat de la XV edició de poesia “Espejo de Viladecans”: 
 

1r premi: 300 € i diploma per a l’obra “ COSINT EL TEMPS  ”                                                    

 

Autora:  Mª Rosa Dachs Peitiví . Localitat : Banyoles ( Girona ). 

 

Emocionant relat d’una mateixa dona en tres etapes: filla, mare i àvia. El fil conductor és el cosir per 

“apedaçar ell temps”, com diu l’autora. Molt ben escrit i ple de belles figures i metàfores: “Amb agulla fina 

cuso les hores”,  “amb la cinta d’amidar mesuraré els dies”... 

 

2n premi: 150 € i diploma per a l’obra  ” SEGONA PART   ”. 
 
 Autor :  Ismael Pérez de Pedro  .  Localitat : Viladecans ( Barcelona ). 

 

Poesia dolça i romàntica sobre la meditació en una fotografia “amb icterícia”, és a dir, groguenca per ser ja 

tan vella. Fotografia escolar d’un grup de quan anava a col·legi i li porta el record de la noieta que seia 

davant seu i mirava la finestra. Al cap d’uns anys la retroba en un bar on també està mirant per la finestra... 
       
Premi autor local: 100 € i diploma per a l’obra “ FERIT PER LES LLETRES ” . 

 

Autor:  Salvador Obiols Gómez  . Localitat : Viladecans (Barcelona). 

 

En el subtítol parodia Descartes dient “Scribo? Ergo sum”. La resta de l’obra és molt intel·lectual, amb  

un caire entre pessimista i esperançador. L’autor vol somniar sobre “quaderns blancs per omplir”, 

“obstinat sense retre l’espassa”. En una segona part renega de certs principis que van intentar inculcar-li.  

 

           

Ramon Ripoll i Arcarons 

 
(Portaveu del Jurat) 

 

 

La Gala de Lliurament de Premis es va realitzar a l'Ateneu d'Entitats Pablo Picasso, de Viladecans. 

 

 

 

 



 

 


