JOCS FLORALS

JOCS FLORALS D’ESPLUGUES

Referència històrica

Homenatge a la Secció Sardanista de L’Avenç

Els Jocs Florals van néixer a Tolosa de Llenguadoc el segle XIV,
amb la intenció de premiar i divulgar la poesia escrita en llengua
occitana. Barcelona, seguint l’exemple de Tolosa, va instituir l’any 1393,
sota el regnat de Joan I, els Jocs Florals com festa de la poesia en llengua
catalana, i es varen celebrar fins entrat el segle XV.
L’any 1859, en ple moviment col·lectiu de la Renaixença, es van instaurar els Jocs
Florals de Barcelona. Des d’aquesta data s’han continuat celebrant ininterrompudament, tret del període que va des de l’any 1937 fins la dècada dels 50.
L’any 1978, un cop restablerta la democràcia, diverses institucions i
entitats culturals van tornar a recuperar els Jocs Florals, emprenent
llurs celebracions amb tota solemnitat.

Els Jocs Florals a Esplugues de Llobregat

Excepcionalment, l’any 1951, el sr. Pascual Juan i Lloret, al capdavant
de l’Acció Catòlica, va celebrar els primers Jocs Florals d’Esplugues, que
en aquella època van tenir una forta repercussió política i social.

2003 Dins dels actes commemoratius del 900è
aniversari de la fundació de la Parròquia de Santa
Magdalena, es van tornar a celebrar els Jocs Florals,
en segona edició.
2005 En commemoració del 145è aniversari de la
Societat Coral Centenària La Coloma.
2007 En homenatge a l’escriptor local Pascual Juan i
Lloret, instaurador dels Jocs a la nostra ciutat.
2009 En homenatge a l’historiador i dramaturg espluguenc

Joan Brillas i Vilà. En aquesta edició s’inclogué el premi
especial Ciutat d’Esplugues a la millor poesia, en llengua
catalana o castellana, sobre temes relatius a la ciutat, etc.
2011 En homenatge a la gran ceramista i mestressa
de ceramistes espluguencs, Angelina Alòs i Tormo
2013 En homenatge al mestre Pere Mañé i Baleta,
compositor i músic sardanista.
2015 Es retrà homenatge a la Secció Sardanista de
L’Avenç amb motiu del 50 aniversari de la seva creació.

Amb motiu del 50 aniversari

VIII Jocs Florals Esplugues 2015
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Presenta

Consistori Jocs Florals 2015
COL·LABOREN
- Associació de Dones de La Plana
- Biblioteca La Bòbila
- Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
- Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
- Centro Aragonés de Esplugues
- Escola Municipal de Música
- Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues
-Associació de veïns Dte 1er Centre
-Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues

+ informació a Twitter:
@ajesplugues
@paremiquel

VIII JOCS FLORALS D’ESPLUGUES 2015
Homenatge a la Secció Sardanista de L’Avenç
Amb motiu del 50 aniversari
CONVOCATÒRIA
El Consistori dels Jocs Florals convida
els ciutadans i ciutadanes d’Esplugues
i altres poblacions a participar a la VIII
edició dels Jocs Florals que es celebren
amb caràcter biennal a la nostra ciutat.
PREMIS ORDINARIS
(en català)
“Flor Natural” a la millor composició poètica de tema lliure, anomenat tradicionalment ‘d’honor i cortesia’............................................Dotat amb 400 €.
“Englantina d’Or” a la millor composició poètica de tema patriòtic, històric o cívic.
..........................................................................................................................Dotat amb 400 €.
“Viola d’Or i Argent” a la millor composició poètica de tema religiós, espiritual o moral.
............................................................................................................................. Dotat amb 400 €.
PREMIS ESPECIALS
A la millor composició poètica en llengua castellana........................................Dotat amb 400 €.
A la millor composició poètica en llengua anglesa. .............................................Dotat amb 400 €.
PREMI CIUTAT D’ESPLUGUES
A la millor composició poètica amb temàtica sobre la ciutat o la seva gent, en català
o en castellà......................................................................................... Dotat amb 400 €.
PREMIS ATORGATS PER L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES
Lliurament d’un diploma commemoratiu a les persones guardonades i d’una menció honorífica a
cadascun dels accèssits. Cedits per la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues.

BASES
Poden participar les persones a partir dels 16 anys.
Els treballs que optin als guardons han de ser inèdits i no poden haver estat premiats en cap altre certamen. Se n’hauran de lliurar vuit exemplars, a doble espai i en format Din A4, fins al 23 d’abril de 2015 a
algun dels següents llocs:
- Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. À.Guimerà 106-108......................................................... T. 93 371 9119
- CCAPM. Pl. Macael, local 4............................................................................................................... T. 93 372 5101
- ACAE Josep Anselm Clavé 90........................................................................................................... T. 93 372 8552
- Centro Aragonés de Esplugues Pl. Macael, s/n............................................................................ T. 93 473 4423
- Centre Municipal Puig Coca Petit Parc de l’Amistat,.................................................................... T. 93 372 0416
Els treballs han d’anar encapçalats per un Lema i sense cap indicació de la identitat de l’autor/a.
Es presentaran acompanyats d’una plica tancada. A l’exterior Del sobre de la plica cal indicar el títol i el
lema de l’obra. Dins de la plica tancada s’ha de consignar, en un sobre tancat, el títol de l’obra, el nom i els
cognoms, el telèfon, l’adreça electrònica i adreça postal de l’autor/a.
També es poden presentar a l’adreça de correu electrònic:
b.esplugues.pm@diba.cat. Per cada treball presentat cal enviar un
missatge amb dos fitxers separats en format Word, Open office o PDF.
Un fitxer amb el nom PLICA, contindrà les dades d’identificació
i l’altre fitxer, el treball.
Els premis s’atorgaran per majoria de vots de les persones
mantenidores, que actuaran amb la màxima llibertat i podran
ser declarats deserts a criteri del jurat.
El jurat estarà format per persones de reconegut prestigi, constarà de
president/a, secretari/a i cinc persones mantenidores.
El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic el diumenge, 17 de maig de 2015, a la
Biblioteca Central Pare Miquel d’Esplugues.
El Consistori es reserva el dret d’editar els poemes guanyadors en suport paper. En qualsevol cas, la Biblioteca els publicarà en format digital.
Els treballs presentats no es retornaran.
El fet de presentar-se suposa l’acceptació d’aquestes bases. Podeu seguir totes les incidències al twitter a través del compte @paremiquel o del hashtag #espluguesliteraria.
La persona guanyadora dels tres primers premis en un mateix any o diferents serà proclamada
Mestre en Gay Saber, en un acte d’homenatge en els següents Jocs Florals.

