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El Consistori dels      JOCS FLORALS DE LA 
TARDOR convoca tots els escriptors de més 
de 60 anys i de menys de 30 (els joves només 
poden optar al premi A.C.A. Intergeneracio-
nal) a concórrer al certamen del 2020, que se 
celebrarà al Saló de Cròniques de l’Ajunta-
ment de Barcelona, el divendres 27 de 
novembre, a les 18 hores.

JURAT QUALIFICADOR

President i Mantenidor de la Festa

Joan Antón Soldevila i Torrella

Vocals

Dolors Dilmé i Serra
Dolors Peitiví i Prat

Albert Vernet i Mateu

Secretària

Maria Bonafont i Giménez

Col·laboren:

· Generalitat de Catalunya
· Ajuntament de Barcelona
· Fundació Bancària “la Caixa”
· Fundació Banc Sabadell



Els premis seran els següents:

FLOR NATURAL, premi d’honor i cortesia, al 
millor poema que canti l’amor. El guanyador 
elegirà la Reina de la festa.
(Premi de la Generalitat de Catalunya, dotat 
amb 300 euros i trofeu).

ENGLANTINA, al millor poema enaltidor de 
la pàtria, els seus usatges, costums o història.
(Premi de la Fundació Bancària “la Caixa”, 
dotat amb 300 euros i trofeu).

VIOLA, al millor poema de tema religiós o 
que enalteixi els valor espirituals i humans.
(Premi de l’Ajuntament de Barcelona, dotat 
amb 300 euros i trofeu).

PREMI FUNDACIÓ BANC SABADELL, al 
millor poema de tema lliure. Hi poden con-
córrer fins i tot els mestres en Gai Saber.
(Premi dotat amb 300 euros i trofeu).

PREMI A.C.A. Intergeneracional, al millor 
poema breu de tema lliure, exclusiu per a 
joves menors de 30 anys.
(Premi dotat amb 300 euros i trofeu).



B A S E S
La participació és oberta a tothom de més de 60 
anys. Enguany també es convoca joves escriptors 
de menys de 30 anys a concòrrer al nou premi 
ACA Intergeneracional de poesia breu. Tots els 
treballs han de ser originals, inèdits i escrits en 
català.

S’admet un màxim de tres poemes per autor.

Flor Natural, Englantina, Viola, Premi Fundació 
Banc Sabadell: Poemes de 50 versos (línies) de 
màxim.

Premi ACA Intergeneracional de poesia breu: 
Poemes de 10 versos (línies) de màxim.

A la primera pàgina cal que hi figuri sempre el 
premi a què s’opta. Els treballs han de ser mecano-
grafiats a doble espai en fulls DIN A4, per quintu-
plicat, sense signar, acompanyats d’una plica 
tancada on constin nom, data de naixement, 
adreça, e-mail i telèfon de l’autor.

Les obres s’han de trametre fins divendres 23 d’octu-
bre d’enguany, data límit de recepció, a:

A.C.A.
Associació Coordinadora d’Activitats
(Secretària del Consistori)
Provença 542, esc. A, 1r 3a
08025 Barcelona

Els poemes guanyadors seran publicats a la web 
de l’entitat i a la nostra revista.

El sol fet de concórrer al certamen significa la total 
acceptació de les bases i de les decisions del Con-
sistori.
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