Comunicat de premsa

L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, presideix el
lliurament dels premis dels Jocs Florals Escolars 2008
Un total de 1.997 alumnes de 377 centres educatius de la ciutat han
participat en la 18èna edició dels Jocs Florals Escolars
Els 12 treballs dels nois i noies guardonats han estat escollits pel jurat
entre 119 finalistes
Al certamen hi ha participat alumnat des del primer cicle de primària a
secundària postobligatòria

Durant l’acte de lliurament dels premis dels Jocs Florals Escolars de Barcelona
que presideix l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, s’han fet públics els 12
treballs guanyadors, sis en prosa i sis en poesia, que han estat escollits pel
jurat entre els 119 finalistes de totes les escoles de la ciutat que han participat
en el certamen.
Al llarg de l’acte els autors i autores dels textos guardonats en les sis
categories establertes han rebut el seu premi de mans de l’alcalde i de la
regidora d’Educació i fan una lectura de la seva obra. Com a premi cadascun
d’ells ha rebut un val de compra per un lot de llibres a la llibreria Abacus, un
diploma i una rosa, i el seu treball es recollit en una publicació, que inclou
també la relació dels finalistes, que es pot consultar a la web del Consorci
d’Educació de Barcelona (www.edubcn.cat).
En aquesta edició dels Jocs Florals Escolars de Barcelona han participat un
total de 377 centres públics i privats 1.997 alumnes de centres públics
d’educació primària i secundària.

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 escolars en els Jocs Florals del seu
centre educatiu.
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, ahn 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 l’escriptora i mestra Montserrat Galícia, ha triat els 12 textos
guanyadors entre aquests 119 finalistes.

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)

Temàtica de les obres
Entre els temes que predominen en els 119 treballs finalistes en prosa hi ha
narracions fantàstiques, experiències i diaris personals i temes socials i
ecològics com la falta d’aigua o la degradació del paisatge. A secundària, els
textos són més filosòfics i parlen bàsicament de conflictes socials, de les
dificultats per aceptar les minories i col·lectius més desprotegits i d’altres fets
que alteren la quotidianitat com l’abandonament de nadons, la submissió de la
dona, la mutilació de genitals, l’autisme...
A secundària postobligatòria els temes són més intimistes i tracten temes
socials conflictius.
En la poesia, a les obres predominen l’expressió de sentiments i desitjos, amb
altres temes més reivindicatius i de denúncia, que expresen situacions
d’actualitat. A secundària postobligatòria els poemes parlen d’amor, desamor i
absències i reflexions filosòfiques sobre la vida i la mort.

Relació de guanyadors
Poesia
1er cicle de primària:
Nicolàs Aguilera Tàpia
CEIP Drassanes
2n cicle de primària:
Laura Cases Romeu
CEIPM Reina Violant-Comas i Solà
3r cicle de primària
Marta Sostres Brenuy
C. Nostra Senyora de Lourdes
1r cicle de secundària obligatòria
David Farràs Piera
IES Les Corts
2n cicle de secundària obligatòria
Clàudia Payrató Borràs
ESPA Escola Patufet
Secundària obligatòria
Sonia Pro González
CC Mare de Déu de les Escoles Pies
Narrativa
1er cicle de primària:
Cèlia Mayoral Morera
CEIP Pau Casals-Gràcia
2n cicle de primària:
Genís Calderer Garcia
CEIP Pompeu Fabra
3r cicle de primària
Laura Paredes Fortuny
CEIP Jaume I
1r cicle de secundària obligatòria
Irene Aranda Parès
CEPSA Oriol Martorell
2n cicle de secundària obligatòria
Víctor Alonso Berbel
Súnion ICC
Secundària obligatòria
Eduard García Molins
IES Jaume Balmes

