
MEMÒRIA I VEREDICTE DELS XXXIX JOCS FLORALS DE CALELLA 2021
♦ ♦ • •

El detall numèric de la present edició dels Jocs Florals de Calella, queda com segueix:

S'han rebut fins a la data fixada pel seu termini un total de 234 composicions, vingudes de la diversa 
geografia dels Països Catalans.

Feta la distribució de treballs en les corresponents modalitats, queda com segueix:

54 poemes opten a la Flor Natural
29 poemes opten a l'Englantína

39 poemes opten a la Viola
21 poemes opten al Premi "Maria Cardona"

16 poemes opten al Premi "Concepció Organ"
27 poemes opten al Premi "Francesc Castells"
6 poemes opten al Premi juvenil "La Llopa"

35 proses poètiques opten al Premi "Francesc Grau"
i

7 proses poètiques juvenils opten al Premi "Germanes Saula Palomer"

El jurat qualificador d'aquests Jocs Florals, format per

* JOSEP BASART I PINATEL·LI (professor universitari) de Calella
* MONTSERRAT TEN I COSTA (professora i lingüista) de Calella

* XAVIER GAMELL I BARCELÓ (llibreter i difusor cultural) de Calella.

Llegir-los, valorar-los i escollir el millor treball de cada modalitat és la dificil tasca encomanada als 
membres del jurat qualificador que, reunits a Calella el dissabte dia 6 de març de 2021, 

després d'unes deliberacions es consensúa les opinions i es decideix concedir aquest

VEREDICTE:

’ FLOR NATURAL, premi d'honor i cortesia a la millor composició que canti l'Amor, 
al poema nüm. 30 - titulat: "DIÀLEGS SENSE PENTAGRAMA" 
de la poetessa FE FERRÉ I FERRATÉ de Barcelona.

* ENGLANTINA, al millor poema que enalteixi la nostra terra, les seves costums i tradicions, 
al poema nüm. 10 - titulat: "EL SOLC DE LES PETJADES"
del poeta JOAN ARMENGOL I PUIG de Solsona.

* VIOLA^, a la millor composició que enalteixi els valors espirituals i ètics,
al poema nüm. 38 - titulat: "FELIÇ"
de la poetessa MONTSERRAT BASTONS I GARCIA de Barcelona.

* Premi "MARIA CARDONA", al millor poema que canti a les Orenetes, 
al poema nüm. 20 - titulat: "LES ORENETES"
de la poetessa MARIA TERESA REYNER I ROMAGUERA de Tordera.



* Premi "CONCEPCIÓ ORGAN", al millor poema que enalteixi la Gratitud, 
ai poema nüm. 13 - titulat: "TEMPS DE PORCELLANA" 
de la poetessa IMMA FUSTER I TUBELLA de Barcelona.

’ Premi "FRANCESC CASTELLS", al millor poema/prosa/conte dedicat a l'Art d'escriure, 
al poema nüm. 20 - titulat: "L'ART D'ESCRIURE" 
de la poetessa ISABEL OLIVA I PRAT de Girona.

* Premi juvenil "LA LLOPA", a la millor composició poètica de tema lliure, 
al poema nüm. 6 - titulat: "TRISTESA I ALEGRIA"
de la [oveníssima poetessa de 9 anys d'edat AINHOA RUBIES I GÓMEZ de Barcelona.

’ Premi "FRANCESC GRAU", a la millor prosa poètica de tema lliure, 

a la prosa nüm. 8 - titulada: "LES TEVES MANS" 
de l'autora ROSER DÍAZ I MARTIN de Barcelona.

* Premi "Germanes SAULA PALOMER", a la míllorprosa poètica juvenil de tema lliure, 

a la prosa nüm. 2 - titulada: "PLUJA DE PETXINES"
de la jove autora de 19 anys d'edat ETNA MIRÓ I ESCOBAR de Barcelona-

Josep Basart i Pinatel·li Montserrat Ten i Costa Xavier Gameíl i Barceló

Calella, 6 de març del 2021
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