Nota de premsa

L’alcalde de Barcelona lliura els premis dels Jocs
Florals Escolars 2009
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha lliurat els premis als 12 nois i
noies finalistes de l’edició d’enguany en un acte celebrat al Saló de Cent
de l’Ajuntament.
Un total de 1.943 alumnes de 358 centres educatius de la ciutat han
participat en la 19a edició del certamen.
Enguany es commemora el 150è aniversari de la represa històrica, l'any
1859, dels Jocs Florals de la ciutat.
Durant l’acte de lliurament dels premis dels Jocs Florals Escolars de Barcelona que ha
presidit l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i la vicepresidenta del Consorci d’Educació
i regidora d’Educació, Montserrat Ballarín, s’han fet públics els 12 treballs guanyadors,
sis en prosa i sis en poesia. Aquests 12 treballs han estat escollits pel jurat entre els
119 finalistes de totes les escoles de la ciutat que han participat en l’edició d’enguany.
Al certamen hi ha participat alumnat des del primer cicle de primària a secundària
postobligatòria i hi ha sis categories establertes, per nivells educatius. Al llarg de l’acte
els autors i autores dels textos guardonats han rebut el premi de mans de l’alcalde: un
diploma, un val de compra per un import de 120 euros de la llibreria Abacus i una rosa,
a més de la publicació que recull els textos premiats i que es pot consultar a la web del
Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat).
En l’edició d’enguany dels Jocs Florals Escolars s’ha commemorat el 150é aniversari
de la represa històrica dels Jocs Florals a la ciutat, l’any 1859, de la mà d’Antoni
Bofarull i Víctor Balaguer, que tenen el seu origen a l’Edat Mitjana, al segle XIV. Els
nenes i nenes guardonats han rebut també un fermall de ceràmica que l’Escola
Superior de Disseny i d’Art Llotja ha dissenyat amb motiu d’aquest 150é aniversari.
Coincidint amb l’Any Internacional de les Llengües, i tenint en compte que a la ciutat
de Barcelona hi conviuen moltes llengües, s’ha volgut celebrar d’una manera especial
aquest aniversari amb la lectura dels dos treballs premiats al IV Certamen Literari
Escolar en Llengües d’Origen 2008 que organitza els Amics de la UNESCO. Els autors
dels textos guanyadors són un alumne del CEIP Carles I (Mustafà Rabia) i una alumna
del CEIP Ramón Llull (Arnar Skarphedinsson), i han estat llegits en les seves llengües
d’origen, l’urdu i l’islandès, respectivament.
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Un procés que comença als centres educatius
La celebració de l’acte de lliurament dels premis dels Jocs Florals Escolars de
Barcelona al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona és el final d’un procés que
comença amb la participació dels estudiants en els Jocs Florals del seu centre
educatiu. En aquesta 19a edició del certamen hi han participat un total de 1.943
alumnes de 358 centres educatius de la ciutat.
Primera fase: centres educatius
Els treballs seleccionats en cada centre passen a participar en els Jocs Florals
Escolars de Districte, on el jurat de cada zona selecciona un màxim de dotze
treballs, sis de poesia i sis de prosa, de cadascuna de les sis categories
establertes.

Segona fase: Jocs Florals de districte
De la selecció que es fa en cadascun dels 10 Jocs Escolars de Districte de la
ciutat, han sortit els 119 treballs que passen a la fase final dels Jocs Florals
Escolars de Barcelona.
Per participar en aquesta fase dels Jocs Florals Escolars el treball de l’alumne
ha d’haver estat seleccionat en els Jocs Florals de Districte. Entre altres
requisits, se li demanen que el seu treball sigui individual, de creació pròpia i
escrit en llengua catalana.
Tercera fase: Jocs Florals de ciutat
Un jurat presidit per la regidora d’educació, Montserrat Ballarín, i format per
professorat de primària i secundària, una representant del Consorci d’Educació
de Barcelona i una altra de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i
l’escriptora, traductora i professora Elena O’Callaghan, ha triat els 12 textos
guanyadors entre aquests 119 finalistes.

Temàtica de les obres
Entre els temes que predominen en els 119 treballs finalistes hi ha la natura, animals,
les narracions fantàstiques,els maltractaments, la vida i la mort, la família, sentiments,
immigració soledat, canvi climàtic, les enfermetats, l’amor i el desamor, l’anorèxia, les
drogues, la pobresa, els accidents..

Categories
A- Alumnat de 1r cicle de primària
B- Alumnat de 2n cicle de primària
C- Alumnat de 3r cicle de primària
D- Alumnat de 1r cicle de secundària obligatòria
E- Alumnat de 2n cicle de secundària obligatòria

F- Alumnat de secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius)
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Relació de guanyadors/res
Poesia
1er cicle de primària:
Aina Casal Pelegrí
CC Roig Tesàlia
2n cicle de primària:
Oriol Guitart Sánchez
CEIP Orlandai
3r cicle de primària
Ignasi Cabilla Miloro
CC La Merced
1r cicle de secundària obligatòria
Jaume Vilà Duch
CC Infant Jesús
2n cicle de secundària obligatòria
Marta Navarro Pla
Escola Els Arcs
Secundària postobligatòria
Laura Úbeda Cuspinera
Col·legi Josep Tous

Narrativa
1er cicle de primària:
Gabriel Espiña Álvarez
Escola Joan Roca
2n cicle de primària:
Bernat Folch Pàmies
CEIP Pau Casals
3r cicle de primària
Martí Casal Pelegrí
CC Roig Tesàlia
1r cicle de secundària obligatòria
Maria Perarnau Navas
IES Montserrat
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2n cicle de secundària obligatòria
Oriol Carmona Blesa
CC Escola Mireia
Secundària postbligatòria
Alba Moyano Carrascal
CC Sant Miquel
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