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La Fundació Jesús Serra i l’ACEC organitzen el cicle “Veus noves 

poètiques” per impulsar els autors novells d’aquest gènere  

 
L’Ateneu barcelonès acull el 13 de febrer el cicle “Veus noves poètiques”, on participaran dos dels 

guanyadors del Concurs de Poesia de la Fundació Jesús Serra de 2018. L’acció s’emmarca dins del nou 

acord de col·laboració entre l’ACEC i la Fundació del Grup Catalana Occident.  

 

La Fundació Jesús Serra, en col·laboració amb l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC), ha 

posat en marxa el cicle “Veus noves poètiques”, una iniciativa que s’erigeix com a plataforma de 

llançament per a autors novells dins del gènere de la poesia. La jornada, que se celebrarà el 13 de febrer a 

l’Ateneu de Barcelona a les 19:00 h, comptarà amb la presència de Ricardo Fernández Esteban, vocal de 

l’ACEC, com a moderador, i amb la participació de dos dels guanyadors del Concurs de Poesia Fundació 

Jesús Serra de 2018, Amparo López i Adrià Ibáñez, que parlaran de les seves obres. També hi assistirà 

David Castillo, reputat escriptor, poeta i membre del jurat del Concurs, que, a més, les glosarà. 

 

Acord de col·laboració ACEC i Fundació Jesús Serra 

 

El recent acord signat per ambdues entitats pretén impulsar el Concurs de Poesia de la Fundació Jesús 

Serra i difondre l’art de la poesia a través de diferents activitats culturals dirigides a escolars i a amants de 

la cultura. 

 

A través de l’acord amb l’ACEC, s’han posat en marxa una sèrie d’activitats com ara el programa “Poetitzat. 

Poesia a l’escola”, en el qual alumnes de 20 escoles de Catalunya acolliran a les seves aules recitals de 

poesia de la mà de Josep Pedrals, poeta i rapsode, i de David Castillo. Amb aquesta activitat, tractaran 

d’introduir l’afició per l’escriptura, potenciar la creació poètica i impulsar els joves a participar en el 

Concurs de la Fundació Jesús Serra. 

 

L’acord ha inclòs també novetats dins del Concurs que ajudaran a acomplir l’objectiu de promoure la 

creació poètica. Una de les primeres accions ha estat incorporar com a nou membre del jurat David Castillo, 

escriptor, poeta i crític literari, que compta amb vint obres publicades i nou premis que avalen la seva feina 

en l’àmbit de l’escriptura. David arriba per completar un planter de reconeguts autors i professionals del 

món de la cultura, entre els quals es troben Josefa Contijoch, Elena Medel, Alejandro Krawietz i Ricardo 

Fernández Aguilar. 

 

«2019 s’ha convertit en un punt d’inflexió per al Concurs de Poesia de la Fundació Jesús Serra. Volem 

apropar-nos més a la societat i donar a conèixer les nostres iniciatives culturals amb activitats divulgatives 

que segur que tindran una bona acollida. Esperem que el Concurs de Poesia segueixi creixent com ho ha 

fet a cada una de les edicions i que puguem convertir-nos en un referent en l’àmbit cultural» afirma 

Federico Halpern, president de la Fundació Jesús Serra. 
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XII edició del Concurs de Poesia 

 

El Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra celebra aquest any la seva XII edició amb l’objectiu de promoure 

la creació de poesia tant en castellà com en català. A les onze edicions anteriors, s’han presentat un total 

de 11.000 poemes d’autors provinents de més de 30 països com ara Canadà, Brasil, Colòmbia, Bèlgica, 

Croàcia o Qatar, a més d’Espanya. 
 

El certamen es divideix en tres categories, en funció de l’edat: “A” (participants a partir de 18 anys), “B” 

(entre 14 i 17 anys) i “C” (entre 10 i 13 anys). L’únic requisit és que els poemes s’hagin escrit en castellà o en 

català (s’atorga un premi per idioma i categoria), sense restriccions respecte al tema o la nacionalitat, per 

tal d’eliminar les barreres territorials i artístiques. La dotació dels premis serà de 2.500€ per a la categoria 

“A”, 1.500€ per a la “B” i 800€ per a la “C”. En total, la Fundació Jesús Serra destina gairebé 10.000€ a 

l’impuls de la poesia. 

 

El termini per a la presentació dels poemes finalitza el pròxim 30 d’abril i s’ha de realitzar a través de la 

pàgina web www.poesiafjs.com. 
 

 
 
 


