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A Calella, en diferents ocasions hem sentit la gosadia d’or-
ganitzar competicions literàries amb el nom de Jocs Flo-
rals. 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, organit-
zats 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 Cul-
tural 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 consagra-
ció 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 calellen-
ca.

• 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 fent-ho cada any.
Amb goig podem dir que aquest propòsit s’ha aconseguit i en 
l’edició d’enguany (aquests del 2021) podem oferir-vos la ce-
lebració dels XXXIX Jocs Florals de Calella, als quals ens plau 
convidar-vos a participar.

La vostra col·laboració, a través de les vostres creacions poè-
tiques 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 conti-
nuïtat.

* Seguint les Normes Sanitàries establertes, cal fer reserva prèvia:
Tel: 646 130 459 o amicsdelapoesia@hotmail.com

En cas de mal temps, els Jocs Florals se celebraran a 
l’Espai Mercat de Calella.



FLOR NATURAL
Al millor poema que canti l’Amor.

ENGLANTINA
Al millor poema que enalteixi la nostra terra, els costums 
i les tradicions.

VIOLA
Al millor poema que enalteixi els valors espirituals i ètics.

PREMI MARIA CARDONA
Al millor poema que canti a les Orenetes.

PREMI CONCEPCIÓ ORGAN
Al millor poema que enalteixi la Gratitud.

PREMI FRANCESC CASTELLS
Al millor poema/prosa/conte dedicat a l’Art d’Escriure.

PREMI JUVENIL “LA LLOPA”
Al millor poema de tema lliure.
(Sols per a autors fins a 20 anys)

PREMI FRANCESC GRAU
A la millor prosa poètica de tema lliure.

PREMI JUVENIL GERMANES SAULA 
PALOMER
A la millor prosa poètica de tema lliure.
(Sols per a autors fins a 20 anys)

a proclamar en els Jocs Florals de Calella 2021 del veredicte i proclamació de guanyadors 
dels Jocs Florals de Calella 2021

• Obertura de l’acte.

• Lectura de la Memòria i Veredicte per part 

 d’en JOSEP MIRACLE i COLLMALIVERN
 (secretari dels Jocs Florals)

• Interpretació musical d’homenatge amb 

 “El Cant dels Ocells”.

• Proclamació dels guanyadors i lectura de les 

poesies i proses premiades.

• Discurs del mantenidor.

• Concessió del Títol de Mestre en Gai Saber 

dels Jocs Florals de Calella al poeta 

 JAUME INVERNON I FORN.

• La conta contes SÍLVIA SERRA I LLUVERAS 

ens explicarà la història de “Frederick” de 

 Leo Lionni, el conte del ratolí que volia ser 

poeta.

• Agraïments i Cloenda de l’acte.

Premis Programa
El Jurat qualificador està format per:

JOSEP BASART I PINATEL·LI 
Professor i universitari.

MONTSERRAT TEN I COSTA 
Professora i lingüista.

XAVIER GAMELL I BARCELÓ 
Llibreter i difusor cultural.

Actuarà com a Mantenidor l’escriptor i poeta de Ponts
JAUME INVERNON I FORN
Mestre en Gai Saber dels Jocs Florals de Calella.

La Reina de la festa serà la Srta. 
GENI SMEThURST ESPINAR
Pubilla de Calella 2019-2021.

acompanyada de l’
ABEL GARRIDO I PIFERRER
Hereu de Calella 2019-2021, 

de l’
AINhOA MORAN PALOMINO
Pubilleta de Calella 2019-2021,

i d’en 
JAMES SMEThURST ESPINAR
Hereuet de Calella 2019-2021,

Presentació de l’acte a càrrec de l’
ALMUDENA MONTAÑO ÍNDIA
Periodista

Jurat


