Data: 20 de juny de 2019

La Fundació Jesús Serra lliura els premis del seu XII Concurs de Poesia
La Fundació Jesús Serra, del Grup Catalana Occident, celebrarà el pròxim 27 de juny el lliurament
de premis als poetes guanyadors del XII Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra. L'acte tindrà lloc
a les 18.30 h a l'Ateneu Barcelonès i comptarà amb la col·laboració de l'Associació Col·legial
d'Escriptors de Catalunya (ACEC).
Per 12è any consecutiu, la Fundació Jesús Serra vol reconèixer i impulsar la creació poètica en
castellà i en català per mitjà d'aquest Concurs. Aquest certamen, que aquest any ha aconseguit un
rècord de participació amb la recepció de més de 1.000 poemes, es divideix en tres categories: “A”
per a participants majors de 18 anys, dotada amb 2.500 €; “B”, per a autors d'entre 14 i 17 anys,
premiada amb 1.500 € i “C”, adreçada a concursants d'edats compreses entre els 10 i els 13 anys,
amb 800 €.
Els guanyadors han estat escollits per un jurat format per prestigiosos escriptors i professionals
del món de la cultura com Josefa Contijoch (Premi Miquel Martí i Pol de Poesia 1981 i Premi de
Poesia Salvador Espriu 1994), Elena Medel (Premi Loewe a la Creació Jove 2013 i Premi Princesa
de Girona de les Arts i les Lletres 2016), David Castillo (Premi Carles Riba 1997, Premi Crexells
1999, Premi Sant Jordi 2001), el professor Ricardo Fernández Aguilá i Alejandro Krawietz, gestor
cultural. Els guanyadors d'aquest any han estat:

Categoria

Idioma

Guanyador/a

Procedència

Poema guanyador

A

Castellano

Daniel Wence
Partida

Zazopan
(Jalisco)

“Àvia i locomotora”

A

Català

Albert Garcia

Barcelona

“Meatpacking district”

B

Castellano

Mario García

Getafe
(Madrid)

“El noi”

B

Català

Laura Ramos

Barcelona

“Deliri atemporal”

C

Castellano

Lara Guiomar

Guadarrama
(Madrid)

“La meva escola ideal
somiat”

C

Català

Raúl Guasch

Barcelona

“Pensaments d'un
moribund”
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S'han rebut més de 1.000 poemes, dels quals un 12% escrits en català i un 88%, en castellà. La
participació en les categories de nens i joves també s'ha incrementat. Del total de poemes presentats,
el 15% correspon a menors de 17 anys. Els autors que han participat en aquest concurs tenen
majoritàriament nacionalitat espanyola, encara que també provenen de diferents països
llatinoamericans i els Estats Units.
Podeu seguir totes les novetats relacionades amb el Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra a les xarxes
socials a través del hashtag #PremioPoesíaFJS.

Entrega de premis del XII Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra:
Dia:
Hora:
Lloc:

Dijous, 27 de juny de 2019
18.30
Sala Verdaguer, Ateneu Barcelonès, carrer de la Canuda, 8, Barcelona

En acabar l'esdeveniment, se celebrarà un còctel per a tots els convidats al vestíbul de l'Ateneu.

Entitat col·laboradora:
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