
Grup de Poesia ALGA.  
MEMOÒ RIA ANUAL D’ACTIVITATS 

Any 2020 

Presentació 
D’acord amb els nostres estatuts, els fins del Grup de Poesia Alga són fomentar l’expressió i comprensió 
literària entre els nostres membres i estendre aquest objectius a totes les esferes de la societat. Per 
aconseguir-ho realitzem tot un ventall d’activitats, com ara: tertúlies, recitals i homenatges, així com l’edició 
de la revista literària ALGA (en format paper i electrònic). Totes aquestes activitats les duem a terme en 
col·laboració i amb el suport de l’Ajuntament de Castelldefels, així com d’altres associacions i entitats 
ciutadanes. 
 
Durant l’any 2020 hem dut a terme trobades quinzenals en el marc de les tertúlies literàries, amb una 
participació mitjana de entre 8 i 10 socis o sòcies i, eventualment d'altres persones interessades en la literatura. 
 
El 2020 hem editat i publicat, de la revista de literatura ALGA, el número 82 (primavera) i el número 83 (tardor), 
ambdós en format paper i electrònic, on han participat amb les seves obres, tant de poesia com de narrativa, 
articles, ressenyes i il·lustracions un bon nombre d’autors i autores de Castelldefels i d’arreu. Les pàgines 
centrals, què nomenem “Taller de Literatura”, han estat dedicades a la poesia de Carmen Plaza i de María 
Ángeles Pérez López. Així mateix, hem editat, en col·laboració amb el Consell Municipal de Solidaritat el 
número extraordinari Recull de poesies dels objectius del Mil·lenni de Nacions Unides, edició 2020. 
 
Com altres anys, hem organitzat diversos actes literaris. A més de les presentacions de la revista Alga, hem 
co-organitzat el recital de poesia dins de les 30es Jornades de Pau i Solidaritat. En tots dels actes literaris 
hem comptat amb la participació de músics de la nostra ciutat com els grups Assai i Accordia.  
 
 

 
 
Xavier Carreras Gallardo 
President 
 
Castelldefels. Desembre de 2020 
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Relació d’activitats 

Activitats organitzades per l’associació 
La següent relació mostra, cronològicament les activitats culturals organitzades o co-organitzades per 
l’associació Grup de Poesia Alga durant el 2020. 
 
Taula 1. Relació d’activitats literàries organitzades pel Grup de Poesia Alga o amb la participació dels 
seus membres durant l’any 2020. 

DATA ESDEVENIMENT LLOC LOCALITAT Associats 
participants 

Assistents 
(públic) 

11/01/2020 Tertúlia Literària Casal de Cultura Castelldefels     
25/01/2020 Tertúlia Literària Casal de Cultura Castelldefels     
08/02/2020 Assemblea General Socis i 

Sòcies 
Casal de Cultura Castelldefels     

08/02/2020 Tertúlia Literària Casal de Cultura Castelldefels     
14/02/2020 Presentació del número 81 de 

la revista Alga 
Librería Animal 
Sospechoso 

Barcelona     

22/02/2020 Tertúlia Literària Casal de Cultura Castelldefels     
28/02/2020 Edició de la revista ALGA 

número 82 
  Castelldefels     

07/03/2020 Tertúlia Literària Casal de Cultura Castelldefels     
28/03/2020 Tertúlia Literària Virtual       
11/04/2020 Tertúlia Literària Virtual       
25/04/2020 Tertúlia Literària Virtual       
09/05/2020 Tertúlia Literària Virtual       
23/05/2020 Tertúlia Literària Virtual       
06/06/2020 Tertúlia Literària Virtual       
20/06/2020 Tertúlia Literària Virtual       
04/07/2020 Tertúlia Literària Virtual       
31/08/2020 Edició de la revista ALGA 

número 83 
  Castelldefels     

19/09/2020 Tertúlia Literària Passeig del Bosc, 95 Castelldefels     
03/10/2020 Tertúlia Literària Virtual       
17/10/2020 Recital de Poesia de les 31es 

Jornades de Pau i Solidaritat 
Espai Margarida Xirgu Castelldefels     

07/11/2020 Tertúlia Literària Virtual       
21/11/2020 Tertúlia Literària Virtual       
05/12/2020 Tertúlia Literària Virtual       
19/12/2020 Tertúlia Literària Virtual       

 
 

Edicions de la revista ALGA 
Durant el 2020, el Grup de Poesia Alga ha editat dos números de la revista de literatura ALGA, el número 82 
(primavera) i el número 83 (tardor), ambdós en format electrònic i paper. La revista es distribueix gratuïtament 
a: 
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 CASTELLDEFELS: Llibres Jordi Canillo, Biblioteca Central de Castelldefels. 
 BARCELONA: Laie Llibreria Cafè, Ateneu Barcelonès, La Central del Raval. 
 GAVÀ: Biblioteca "Josep Soler Vidal". 
 VILADECANS: Biblioteca de Viladecans. 

 
A més, es distribueix a diferents biblioteques universitàries i s’envia per correu a diferents punts d’Espanya i 
Amèrica.  

Edició de la revista ALGA número 82 
 

 

 
 

Abril de 2020 
 
Pàgines normals. 62 
Pàgines centrals: 22 
Il·lustracions: 12 
Autors: 26 
dones: 12; homes: 14 
 
Exemplars: 250 

Format electrònic: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/82.htm  
 
Amb el suport econòmic de: 
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Edició de la revista ALGA número 83 
 

 

 
 

Novembre de 2020 
 
Pàgines normals. 66 
Pàgines centrals: 18 
Il·lustracions: 12 
Autors: 30 
dones: 16; homes: 14 
 
Exemplars: 250 

Format electrònic: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/83.htm  
(el format electrònic es publicarà a la web a principis de desembre, després de la presentació de la revista) 
 
Amb el suport econòmic de: 
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Edició del número extraordinari de la revista Alga. Recull de poesies pels 
Objectius del Mil·lenni 
 
 

 
Edició: Octubre 2020 
 
Edita: 
Grup de Poesia ALGA 
Coordina: 
Consell Municipal de Pau i Solidaritat 
Col·labora: 
Ajuntament de Castelldefels 

 
Impressió: Gràfiques Varós 
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Presentacions de la revista Alga 

Presentació del número 81 de la revista Alga 
Llibreria Animal Sospechoso de Barcelona 
14 de febrer de 2020 
 
El divendres 14 de febrer de 2020 es va presentar a la llibreria Animal Sospechoso de Barcelona el número 
81 de la revista de literatura Alga, amb un nombre important d'assistents. Van participar en la lectura de 
poemes Lucía León, Marian Quintillá, Goya Gutiérrez, Federico Gallego Ripoll, Bernardita Maldonado, Júlia 
Bel, Rosa Abuchaive, Pere-Ramon Aguiló, Carmen Plaza, Neus Aguado, M. Cinta Montagut, Esther Zarraluki, 
Teresa Shaw i Carmina de Luna. Van llegir poemes propis, o bé poemes de José Carlos Cataño i Cristina 
Peri Rossi. Les pàgines centrals del número 81 estan dedicades a la poesia de Federico Gallego Ripoll. 
 

 

Presentacions dels número 82 i 83 de la revista Alga 
Debut a les restriccions quant a la celebració d’activitats culturals motivades per l’emergència sanitària viscuda 
al 2020, les presentacions dels números 82 i 83 de la revista Alga no s’han pogut dur a terme el 2020. Esperem 
poder fer totes les presentacions pendents un cop superada l’emergència sanitària. 
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Recitals de poesia 

Recital de Poesia 31es Jornades de Pau i Solidaritat 
 
 

31es Jornades de Pau i Solidaritat 
 

Castelldefels. 11 al 14 d'octubre de 2020 

 
 
El dissabte 17 d'octubre de 2020 el Grup de Poesia Alga va oferir a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca 
Ramon Fernàndez Jurado un recital de poesia dedicat al tema de les 31es Jornades de Pau i Solidaritat, amb 
la col·laboració grup musical ASSAI, així com d'alumnes de l'IES Sert. 
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Internet 

Espai web 
http://www.castelldefels.org/entitats/alga/index.htm 
 
Mercès a l’hostatge i el suport de l’Ajuntament de Castelldefels, el Grup de Poesia Alga manté aquesta finestra 
oberta al món on es mostra l’activitat cultural i cívica duta a terme per l’associació. 
 

 
 
Destaquem els següents apartats: 
 

• Revista ALGA 
o Conté les versions electròniques de la revista des del número 50 fins al 81, així com el resum 

de continguts dels números extraordinaris “Recull de poesies del Mil·lenni”. 
o Des de la pagina principal es pot consultar així mateix l’índex de tots els autors i autores que 

ha publicat a la revista des del número 50 i es pot accedir a l’àlbum de les il·lustracions 
publicades a la revista. 

• Taller de literatura 
o Des del “Taller de Literatura” s’accedeix directament als continguts de les pàgines centrals de 

la revista. Així, el lector o la lectora pot seleccionar el tema del seu interès sense haver de 
consultar els sumaris dels diferents números. 

• Libros comentados 
o Des del “Libros comentados” s’accedeix directament als continguts de les ressenyes i articles 

sobre llibres publicats a la revista. Així, el lector o la lectora pot seleccionar el tema del seu 
interès sense haver de consultar els sumaris dels diferents números. 

• Actos literarios 
o S’hi poden trobar tots els actes literaris organitzats o co-organitzats pel grup de poesia Alga, 

com a reflex d’una part de l’activitat cultural de la nostra Ciutat. 
 
Durant el 2020 s’han incorporat al web la versió electrònica dels números 82 i 83 de la revista Alga. Així mateix, 
s’han incorporat nous continguts als apartats de “Taller de Literatura”, “Libros comentados” y “Actos literarios”.  
 

http://www.castelldefels.org/entitats/alga/index.htm
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Pàgines web i blogs dels membres del Grup 

Elisabeth Aranda 
http://elisabetharanda.com/ 

Agustín Calvo Galán 
http://proyectodesvelos.blogspot.com.es/  

Goya Gutiérrez 
http://goya-gutierrez-lanero.com/  

Fina Tizón 
http://deaquialalunayvuelta.blogspot.com.es/2016_10_01_archive.html 

Facebook 
El Grup de Poesia Alga de Facebook és obert a altres persones (per invitació) i compta actualment amb 87 
membres, la majoria d’elles persones o entitats de Castelldefels. En aquest grup, a més de difondre notícies 
i enllaços d’interès, el seus membres també publiquen poemes i altres creacions personals. 
 
https://www.facebook.com/groups/125670832977/ 
 

 

Flickr 
El Grup de Poesia Alga és present a la xarxa Flickr on usuaris d’arreu poden visualitzar les fotografies dels 
actes culturals organitzats per l’associació o aquells actes en els que participa. En alguns casos, les fotografies 
són acompanyades dels textos llegits als actes culturals. És per això que constitueix un element addicionals 
de la promoció i difusió de la cultura de Castelldefels. L’any 2020 es va publicar en aquesta xarxa les 
fotografies corresponents als actes culturals duts a terme en aquest període. 
 
http://www.flickr.com/photos/grupalga/sets  
 

http://elisabetharanda.com/
http://proyectodesvelos.blogspot.com.es/
http://goya-gutierrez-lanero.com/
http://deaquialalunayvuelta.blogspot.com.es/2016_10_01_archive.html
https://www.facebook.com/groups/125670832977/
http://www.flickr.com/photos/grupalga/sets
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Transparència 
Al 2016 vàrem obrir un apartat al web de Grup amb el títol "Trasparencia" on es pot trobar informació com ara 
el estatuts, la composició de la Junta Directiva, les actes de les assemblees, els comptes i les memòries 
anuals, amb la finalitat de donar més transparència al funcionament i la gestió de l'associació.  
 

 

Renovació de la Junta Directiva 
En l’assemblea general d’associats celebrada 14 de desembre de 2019 es va aprovat, de conformitat amb els 
estatuts de l’Associació, el nomenament de les persones titulars dels òrgans de govern i representació de 
l’entitat. La composició resultant de la Junta Directiva és la que s’especifica a continuació:  

 President: Xavier Carreras Gallardo 
 Vice-presidenta: Goya Gutiérrez Lanero 
 Tresorer: Gerardo Guaza González 
 Secretari: Enrique Velo García 

De conformitat amb els estatuts de l’Associació, el mandat de la nova Junta Directiva és de 3 anys. 

Agraïments 
El Grup de Poesia Alga agraeix a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels el suport rebut per a la 
realització de les activitats culturals de l'associació, molt especialment la publicació de la revista ALGA. 
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