Data: 19 de juny de 2018

Lliurament de premis del XI Concurs de poesía Fundació Jesús Serra
Dimarts vinent, 26 de juny a les 18 h., tindrà lloc a l´Ateneu Barcelonès el lliurament de
premis de l’XI edició del Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra.
L'acte, en el qual estaran presents els guanyadors de cada categoria, comptarà també amb
l'assistència dels membres del jurat, composat per prestigiosos escriptors i professionals del
món de la cultura com la reconeguda Josefa Contijoch (Premi Miquel Martí i Pol de poesia
1981 i Premi de Poesia Salvador Espriu 1994), en Dante Bertini (Premio El Somriure Vertical
1993) i el professor Ricardo Fernández Aguilá, als qui s'uneixen en aquesta edició els joves
talents de l’Elena Medel (Premi Andalusia Jove 2006, Premi Loewe de creació jove 2013 i
Premi Princesa de Girona de les Arts i les Lletres 2016) i l’Alejandro Krawietz, gestor cultural
i escriptor.
L'esdeveniment, que s’organitza amb la col·laboració de l’Associació Col·legial d’Escriptors de
Catalunya (ACEC), serà conduït per l'escriptor i periodista Álvaro Colomer.
L'objectiu d'aquest Concurs és impulsar la creació poètica en llengua catalana i castellana. El
certamen es divideix en tres categories: “A”, per a participants a partir de 18 anys, dotada amb
2.500€, “B”, per a autors entre 14 i 17 anys, premiada amb 1.500€, i “C”, dirigida a concursants
d'edats compreses entre els 10 i 13 anys, amb 800€. Els guanyadors d’aquest any han estat:
Categoria
A
A
B
B
C
C

Idioma
Castellà
Català
Castellà
Català
Castellà
Català

Guanyador/a
Amparo López
Manuel Roig
Adrià Ibáñez
Joel Schneider
Carla Tirapu
Antón Jiménez

Procedència
Guadalajara
Alacant
Lleida
Barcelona
Madrid
Girona

Poema guanyador
“Propiedad”
“Solemnitat”
“Calendario”
“Ànima absorta”
“El cofre del pirata”
“Matins d´infantesa

En xifres, el Concurs rep anualment al voltant de 100 poemes en llengua catalana, el 25% dels
quals corresponen a la franja d'edat compresa entre els 10 i els 17 anys, mentre que en llengua
castellana els joves suposen un 10% del total. La proporció és menor a causa del gran nombre de
participants majors de 18 anys en la categoria A en castellà, on el Concurs adquireix una
dimensió internacional. Tot i que majoritàriament els autors tenen nacionalitat espanyola, a la
pàgina web de la Fundació Jesús Serra han arribat poemes de 30 països, destacant l'origen d’un
nodrit grup de diferents països llatinoamericans i Estats Units, liderant Argentina amb un 7%
del total, 4% de Colòmbia, 3% de Mèxic i Cuba, 2% de Veneçuela i Estats Units.
Totes les novetats publicades a Twitter i Instagram es poden trobar amb el hashtag
#PremioPoesíaFJS.

Si necessita informació addicional
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Lliurament de premis del XI Concurs de poesía Fundació Jesús Serra:
Dia:
Hora:
Lloc:

Dimarts, 26 de juny de 2018
18h
Sala Verdaguer, Ateneu Barcelonès, carrer de la Canuda, 8, Barcelona

En acabar la cerimònia, se celebrarà un còctel per tots els convidats al hall de l’Ateneu.

Sobre la Fundació Jesús Serra
La Fundació Jesús Serra, del Grup Catalana Occident, és una entitat privada sense ànim de
lucre creada en memòria de Jesús Serra Santamans, reconegut empresari i mecenes,
fundador de Catalana Occident, que té com a finalitat donar suport i desenvolupa iniciatives
de tipus cultural, empresarial, docent, musical, esportiu, d'investigació i de solidaritat.
Des de fa onze anys organitza el Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra, en nom de qui fos
un apassionat de la poesia i la literatura, a més d'escriptor. En 2017 es van batre tots rècords
de participació en aconseguir els 1.000 poemes presentats d'autors en llengua castellana i
català provinents de diversos països com, a més d'Espanya, Canadà, Brasil, Colòmbia,
Bèlgica, Croàcia o Qatar. 2018 va registrar el major nombre de països participants de la
història del Concurs.
Més informació en www.fundacionjesusserra.org

Entitat col.laboradora:

Si necessita informació addicional
no dubti en contactar amb nosaltres

