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Lliurament dels Premis a l’excel·lència 
acadèmica (curs 2015-2016) 

El proper dimarts 16 de maig a les 19 h, la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament acollirà el lliurament de la setena convocatòria 
dels ajuts que atorga l’Ajuntament en reconeixement a l’esforç 
de l’alumnat de batxillerat i universitari amb millors notes. 

A l’acte de lliurament dels premis, que és públic, hi assistirà l’alcalde i responsable 
d’educació, José Montero, els directors dels dos Instituts de Montornès, Josep Segura 
i Ramon Coma, així com candidats i premiats i les seves famílies. 

Un total d'11 joves de Montornès han presentat la seva candidatura als Premis. Torna 
a ser significativa la presència femenina en la convocatòria amb nou candidates. 
Durant les sis edicions desenvolupades fins ara, 16 noies i 2 nois han aconseguit els 
guardons. 

Les bases de la convocatòria distingeixen tres modalitats: un premi de 500 euros per a 
la millor nota a l’acabament del batxillerat, un altre també de 500 euros per a la millor 
nota de les proves d'accés a la universitat i un tercer, de 1.000 euros, per a la millor 
nota a l’acabament d’un curs universitari. 

Per a la valoració de les candidatures també es té en compte un component relacionat 
amb la renda familiar de les persones que es presenten i que pot implicar l'afegitó d'un 
punt que se suma a la mitjana de la nota acadèmica aconseguida. 

A la darrera edició les guanyadores van ser Judith Villén per la millor nota a 
l’acabament d’un curs de batxillerat i Montserrat Blázquez per la millor nota en les 
proves d’accés a la universitat. Laura Iglesias i Judith Seguer van obtenir un ex aequo 
per la millor nota a l'acabament d'un curs universitari. 
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