36s JOCS FLORALS DE CALELLA
A Calella, en diferents ocasions hem sentit la
gosadia d’organitzar competicions literàries amb el
nom de Jocs Florals. La celebració d’uns Jocs Florals sempre ha commogut profundament l’ànima
calellenca que dins la humilitat i les possibilitats de
la població, aquests s’han vist envoltats de la
màxima expectació i simpatia.
• Era l’any 1908, per tant ja fa més de cent anys,
que a Calella es varen celebrar els Primers Jocs
Florals calellencs, organitzats per l’Associació
Calassància, l’Associació Nacionalista, la Unió
calellenca i el Casino calellenc.
• Pocs anys després, el 1917, es varen celebrar els
Segons Jocs Florals, organitzats en aquesta ocasió
per la Societat Cultural i Benèfica de la Joventut
Obrera.
• L’any següent, el 1918, foren els Tercers, els
celebrats a l’envelat del Casino calellenc.
• Els Quarts Jocs Florals ja es remunten a l’any
1934 i se celebraren en l’Orfeó calellenc.
• El 1965, en commemoració del IV centenari de
la consagració de l’Església Parroquial s’organitzaren els Cinquens Jocs Florals de Calella.
• Anys més tard, el 1979, els exalumnes i Amics
de l’Escola Pia convocaren els Sisens Jocs Florals
en la història calellenca.
• Deu anys més tard, el 1989, l’entitat dels Amics
de la Poesia de Calella, van organitzar els Setens
Jocs Florals, amb el ferm propòsit de continuar fentho cada any.
Amb goig podem dir que aquest propòsit s’ha acomplert i en l’edició d’enguany (aquests del 2018)
podem oferir-vos la celebració dels XXXVI Jocs
Florals de Calella, als quals ens plau convidar-vos a
participar.
La vostra col·laboració, a través de les vostres creacions poètiques en prosa o en poesia és la pedra
angular sobre la qual podem construir la celebració
d’enguany i al mateix temps ens estimula a treballar
més encara per assegurar la seva continuïtat.
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Al millor poema que canti l’amor. Dotat amb 200 euros
concedits per l’Excm. Ajuntament de Calella i trofeu
atorgat per Papereria Roger.

Englantina:
Al millor poema que enalteixi la nostra terra, els seus
usatges, costums i tradicions. Dotat amb 200 euros
concedits per l'Associació Gent de Barri de Pequín de
Calella i trofeu concedit pel Celler Azor.

Viola:
Al millor poema que enalteixi els valors espirituals i ètics.
Dotat amb 200 euros concedits per l’Associació Sant
Quirze de Calella i trofeu atorgat pel Restaurant La Gàbia

Premi Maria Cardona:
Al millor poema que s’inspiri en l’esclat de l’ALBA. Dotat
amb 200 euros concedits per Inlingua Calella i trofeu
atorgat pel Grup Pa, Vi i Moltó de la nostra ciutat.

Premi Francesc Castells:
Al millor poema que enalteixi CALELLA i el seu temps.
Dotat amb 200 euros concedits per Bowling Golf i trofeu
ofert pels Amics de la Poesia de Calella.

Premi juvenil La Llopa:
(Sols per autors fins a 20 anys)

CONDICIONS
1.- Tots els originals inèdits i no premiats en altres certàmens literaris hauran d’ésser escrits en llengua catalana i
presentats en ordinador o a màquina a doble espai, per una sola cara i per triplicat. Les obres es presentaran
sense signatura, amb títol i lema. En un sobre apart –tancat- i a la part de davant s’hi repetiran el títol i el
lema, i dins del sobre o plica s’inclourà una targeta amb el nom, adreça i telèfon de l’autor.
2.- L’extensió màxima dels poemes serà d’uns 100 versos (línies). L’extensió per la prosa poètica serà d’un màxim
de 3 folis pel Premi Francesc Grau i, d’un màxim de 2 folis pel Premi Germanes Saula Palomer. Només es
premiarà un sol treball d’un mateix concursant.
3.- Els originals hauran d’ésser lliurats a mà o per correu al Secretariat dels Jocs Florals de Calella, Sr. Josep
Miracle i Collmalivern, carrer de Sant Pere, 36 1r. 1ª. 08370 CALELLA. Els treballs escrits en format Word
també es poden enviar a través de l’adreça electrònica: amicsdelapoesia@hotmail.com especificant un
document per al treball (títol 1) i un altre per a les dades (títol 2), abans del dia 15 de febrer del 2018.
Per a més informació, al telèfon 93.769.05.22 o per correu electrònic a:amicsdelapoesia@hotmail.com
4.- El veredicte es donarà a conèixer el diumenge dia 18 de març del 2018, a les 12 del migdia a la Sala
Mozart, carrer de l’Església, 91-93 de Calella.
5.- Es prega que a la primera plana dels originals s’indiqui el premi al qual opten els treballs (pels optants als
premis juvenils és obligatori fer-hi constar l’edat del concursant).

Al millor poema de tema LLIURE. Dotat amb 150 euros
concedits per l’Excm. Ajuntament de Calella i d’un lot de
llibres atorgat per la Llibreria “la Llopa” de Calella.

6.- El jurat qualificador està format per:
Sra. ASSUMPCIÓ ORTET I GALLART Sr. RAMON TEXIDÓ I FONT Sra. JORDINA FARRÉ I BALASCH
(actriu,rapsoda i poetessa)
(periodista i escriptor)
(pèrit cal·ligràfic i escriptora creativa)

Premi Francesc Grau:

7.- Ens farà el discurs de Mantenidor l’escriptor i lingüista calellenc JOAN REBAGLIATO I NADAL.

A la millor prosa poètica de tema LLIURE. Dotat amb 200
euros concedits per la Cooperativa l’Amistat i trofeu
atorgat per la família Grau - Gimeno.

8.- La Reina de la Festa, com ja és tradicional, serà la Pubilla de Calella, acompanyada per l'Hereu de la ciutat.

Premi Germanes Saula Palomer:
(Sols per autors fins a 20 anys)

A la millor prosa poètica de tema LLIURE. Dotat amb 150
euros i d’un lot de llibres concedits per la Fundació
privada Germanes Saula Palomer.

9.- Els casos que no s’hagin previst en aquestes Bases seran resolts pel Jurat, el veredicte del qual serà
inapel·lable.
10.- Després de la festa del Veredicte les obres que no hagin estat guardonades en aquests Jocs Florals, seran
destruides per la Comissió organitzadora.

