
 

 

 

 

No cabia ni una agulla en el Consell Valencià de Cultura 

 

València, 24 de maig. Palau de Forcalló.- La gran festa escolar del Consell 

Valencià de Cultura s’ha celebrat este matí, en un matí radiant de primavera, 

amb el lliurament dels premis de l’XI Concurs Literari i de Dibuix, que 

enguany s’ha convocat amb el tema de la igualtat de gènere i la violència 

masclista.  

Al Palau de Forcalló s’havia calculat una gran assistència, entre altres raons 

perquè el tema és de notòria actualitat i també perquè enguany ha augmentat 

la dotació dels premis i s’hi han presentat més alumnes i centres escolars que 

mai: uns 1.800 treballs entre redaccions i dibuixos de 124 centres, que són 

quasi 1.000 treballs més que en l’edició anterior i quasi el doble de centres 

(i de tot arreu). Però la previsió s’ha vist desbordada i ha calgut deixar obertes 

les portes de l’edifici i de la sala gran perquè els que no cabien pogueren 

seguir l’acte de la millor manera possible. 

El president Santiago Grisolía, amb un breu discurs, ha donat la benvinguda 

als escolars, professors, famílies, consellers i autoritats educatives que 

omplien la sala, i de seguida els presidents dels jurats han començat a repartir 

els premis. Primer els literaris, i després els de dibuix. Un a un, els premiats 

han eixit a arreplegar-los entre els aplaudiments de la multitud. Podem citar 

ací el nom dels centres premiats: els instituts Alfred Aixa de Peníscola i el 

de Biar, i els col·legis de la Nostra Senyora de la Seu de Xàtiva i de la Nostra 

Senyora dels Socors de Benetússer. 

Després de la sessió de fotos en l’escala noble del palau, l’agenda ha 

continuat amb la visita a l’exposició de tots els dibuixos presentats al 

concurs. Està muntada fins al 2 de juliol en una sala del Centre de Cultura 

Contemporània del Carme, just davant del Consell Valencià de Cultura, en 

una mostra de l’habitual col·laboració entre les dues institucions culturals. 


