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Els Jocs Florals es reprenen després de la pandèmia 

per reconèixer els guanyadors en 17 categories en la 

seva 30a edició 

 Enguany, i per primera vegada, es diferencia entre la poesia i la prosa entre 

les diferents categories, i s’afegeix la de conte audiovisual i il·lustrat a 

primària 

 Els Jocs Florals s’han lligat al programa “Poètiques barcelonines” perquè 

estiguin oberts a tot l’alumnat, sensibilitzar-los i formar-los tant en 

l’escriptura com en diferents suports i formes de presentar-la 

 El curs passat no es va poder dur a terme per la pandèmia de la COVID-19 

 

Barcelona, 31 de maig de 2021 

La 30a edició dels Jocs Florals coneixerà els seus guanyadors aquest dimarts 1 de juny a 

partir de les deu del matí en un acte que tindrà lloc en el Saló de Cent de l’Ajuntament de 

Barcelona. L’acte serà presidit per la comissionada d’Educació de l’Ajuntament de 

Barcelona, Maria Truñó, es faran les lectures dels treballs i es lliuraran els guardons als 

alumnes que han estat seleccionats per la seva qualitat literària i creativitat. Com a novetat 

en aquesta edició, la prosa i la poesia formen part de categories diferents que premiaran a 

un total de 17 categories des d’educació infantil a postobligatòria, a més de participar la 

categoria de conte audiovisual i il·lustrat a primària.  

El certamen es reformula per impulsar el gust per l’escriptura, deixant de banda la 

competitivitat i l’excel·lència. El propòsit és que l’alumnat s’engresqui en l’escriptura i la 

lectura, en una Barcelona que té una tradició literària amb autors en diverses llengües.  

Una altra novetat d’enguany és que els Jocs Florals s’han lligat al programa “Poètiques 

barcelonines” que s’ha desenvolupat de forma pilot a l’Escola Mestre Morera amb la poeta 

Lola Casas. Durant l’acte, hi haurà un espectacle poètic amb l'alumnat de l'Institut d'arts 

escèniques Milà i Fontanals, dirigits per la dramaturga Juana Dolores que reflexionaran 

sobre l’escriptura i la seva raó femenina-masculina singular. 

Els Jocs Florals Escolars de Barcelona formen part d’un procés que comença, en una 

primera fase, amb la participació de l’alumnat als Jocs Florals del seu centre educatiu. Els 

treballs seleccionats a cada centre participen als Jocs Florals Escolars de districte. En 

aquesta segona fase, el jurat de cada zona ha seleccionat un treball de cada categoria 

d’entre tots els presentats, els quals han passat a la fase de Barcelona. Han participat en 

total 1.500 alumnes entre centres de primària, de secundària, d’educació especial i de 

postobligatòria.  


