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Grup de Poesia ALGA.  
MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 

Any	2017	

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 
colꞏlaboració i amb el suport de l’Ajuntament de Castelldefels, així com d’altres associacions i entitats 
ciutadanes. 
 
Durant l’any 2017 hem dut a terme trobades quinzenals en el marc de les tertúlies literàries, amb una 
participació mitjana de entre 9 i 12 socis o sòcies i, eventualment d'altres persones interessades en la 
literatura. Els autors i autores objecte de les tertúlies de 2017 han estat Antonio Machado, José Agustín 
Goytisolo i Jaime Gil de Biedma, entre d’altres. 
 
El 2017 hem editat i publicat, de la revista de literatura ALGA, el número 77 (primavera) en format paper i 
electrònic i el número 77 bis (tardor) només en format electrònic, on han participat amb les seves obres, tant 
de poesia com de narrativa, articles, ressenyes i ilꞏlustracions 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 José Agustín Goytisolo i a la “Antología de poetas italianos de los siglos XX y XXI traducidos al 
castellano y catalán”. Així mateix, hem editat, en colꞏlaboració amb el Consell Municipal de Solidaritat el 
número extraordinari Recull de poesies dels objectius del Milꞏlenni de Nacions Unides, edició 2017. 
 
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 28es 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, 15 de gener de 2018 
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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 2017. 
 
Taula 1. Relació d’activitats literàries organitzades pel Grup de Poesia Alga o amb la participació 
dels seus membres durant l’any 2017. 
DATA  ESDEVENIMENT  LLOC  LOCALITAT  Associats 

participants 
Assistents 
(públic) 

14/01/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  11    

28/01/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  9    

11/02/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  12    

25/02/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  11    

25/02/2017  Assemblea General Socis i Sòcies  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  11    

11/03/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  10    

01/04/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  11    

22/04/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  9    

06/05/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  10    

20/05/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  10    

10/06/2017  Edició de la revista ALGA 
número 77 

   Castelldefels       

10/06/2017  Presentació del número 77 de la 
revista Alga 

Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  13  27 

21/06/2017  Presentación del Mot i Mirada. 
Fotopoemes Rapitencs, con la 
participación de Eduardo 
Margaretto 

Llibreria Calders  Barcelona  2  35 

08/07/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  13    

16/09/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  12    

30/09/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  11    

14/10/2017  Recital de Poesia de les 28es 
Jornades de Pau i Solidaritat 

Espai Margarida Xirgu  Castelldefels  13  59 

28/10/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  10    

28/10/2017  POETMUS. Poesia recitada y 
cantada con Inmaculada Salinas 

Cafeteria El Cafetet  Castelldefels  2  23 

11/11/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  10    

17/11/2017  Improvisación, por Rosa 
Abuchaive 

Ateneu Barcelonès. Aula 
Escriptors 

Barcelona  2  15 

25/11/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  10    

12/12/2017  Edició de la revista ALGA 
número 77bis 

   Castelldefels       

16/12/2017  Tertúlia Literària  Centre Cívic de Can Roca   Castelldefels  11    
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Edicions	de	la	revista	ALGA	

Durant el 2017, el Grup de Poesia Alga ha editat dos números de la revista de literatura ALGA, el número 77 
(primavera), en format electrònic i paper, i el número 77 bis (tardor) només en format electrònic. La revista 
es distribueix gratuïtament a: 
 

‐ 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	77	
 

 

 
 

Juny de 2017 
 
Pàgines normals. 70 
Pàgines centrals: 14 
Ilꞏlustracions: 18 
Autors: 28 
dones: 11; homes: 18 
 
Exemplars: 300 

Format electrònic: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/77.htm  
 
Amb el suport econòmic de: 
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Edició	de	la	revista	ALGA	número	77bis	
 

 

 
 

Desembre de 2017 
 
Ilꞏlustracions: 14 
Autors: 48 
dones: 21; homes: 27 
 
Exemplars: només en format electrònic 
 
Format electrònic: http://www.castelldefels.org/entitats/alga/77bis.htm  
 
Amb el suport econòmic de: 
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Portada: 
    Letras 
    de Dante Bertini  
 
DANTE BERTINI. Argentino, hijo directo de un 
italiano de la Toscana, nació en la ciudad de 
Buenos Aires, Capital de la Argentina. Un 
inocente 28 de febrero de 1975, llegó a Europa. 
Dos años después le otorgaban la ciudadanía 
española, de la que goza felizmente hasta hoy 
junto a la propia de su nacimiento. Ha escrito dos 
novelas, alguna novela gráfica, varios poemas y 
cuentos. Sin embargo, se considera básicamente 
un dibujante. 
 
FONDO DE ARMARIO Coincidiendo con los 
cambios de estación suelo revisar los cajones 
donde se acumulan -acumulo en realidad- los 
dibujos que voy haciendo cada día. Hago 
limpieza tirando los que considero hojarasca y 
ordeno someramente los que me parecen 
rescatables. A veces me sorprendo con una idea 
que no progresó, con bocetos que se convirtieron 
en dibujos "acabados", con algunos apuntes que 
no recordaba de alguna reunión de la que mejor 
no acordarse. Muchas veces me gustan porque 
no parecen míos; otras porque tienen un ritmo en 
la línea que sólo se logra con la espontaneidad 
de un gesto. Me parece que sirven para ilustrar, 
como aquí, voces distintas en idiomas diferentes. 
Una torre babélica que en vez de hundirse nos 
eleve. 
Dante Bertini 
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Edició	 del	 número	 extraordinari	 de	 la	 revista	Alga.	Recull	 de	 poesies	 pels	
Objectius	del	Mil·lenni	
 

 
 
Edició: Octubre 2017 
 
 
Edita: 
Grup de Poesia ALGA 
 
Coordina: 
Consell Municipal de Pau i Solidaritat 
 
Colꞏlabora: 
Ajuntament de Castelldefels 

 
 
Fotografia de portada: 
Cartell Jornades de Pau i Solidaritat 2017 
 
Impressió: 
Konekto 
 

Sumari 

Poemes de les 28es Jornades de Pau i Solidaritat 
del 2017 

La primavera. Friedrich Hölderlin (Trad. Manuel 
Carbonell) 
 
Lejos de lo urbano. Ana Cecilia Blum 
 
Parlen les dones. Montserrat Abelló 
 
Los campos. Chantal Maillard 
 
Los otros, los demás, ellos. Fernando Beltrán 
 
Ningunos. Gonzalo Rojas 
 
Éxodo. José Emilio Pacheco 
 
¿QUIÉN? Luis García Montero 
 
Ligaduras. Pilar Adón 
 
Mi escuela. Gerardo Guaza 
 
Tu y yo. Marian Quintillá 
 
Tots els arbres del món (fragment). Ramon 
Fernàndez Jurado 
 
Cae la noche. Fina Tizón 
 
Disparó la muerte. Jorge Stoysich 
 
Ofuscan esos destellos. Lucía León 
 
Cossos de salvament. Moisès Stanckovich 
 
Buscando a mi família. Patricia Jabbeh Wesley 
(Liberia) 
 
Bendición de la lluvia (fragmento). José María 
Valverde 

 

Fotografies 

Les fotografies s'han realitzat des de la sensible i 
compromesa mirada de les entitats solidaries de 
Castelldefels. 
 

 

 



Associació “Grup de Poesia ALGA”  
C/ Doctor Trueta 53. 08060 Castelldefels  

 

 

Associació “Grup de Poesia ALGA” (CIF G-59557041) 
Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número d'inscripció: 6618 / 1 el 30/01/1984. 
Inscrita al Registre municipal d’entitats ciutadanes de Castelldefels amb el número 33. 

13/20 

Presentacions	de	la	revista	Alga	

Presentació	del	número	77	de	la	revista	Alga	
Centre Cívic de Can Roca. Castelldefels 
10 de juny de 2017 
 
Associats participants: 13 
Assistents (públic): 27 
Músics: 2, Candy Eleta i la seva companya a l’acordió 

El dissabte 10 de juny del 2016 es va presentar al Centre Cívic de Can Roca de Castelldefels el número 77 
de la revista de literatura Alga, amb un nombre important d'assistents i la colꞏlaboració musical de Candy i 
Emma. Van participar en la lectura de poemes Xavi Carreras, Goya Gutiérrez, Agustín Calvo Galán, Ignacio 
Gamen, Jorge Stoysich, Lucía León, Mariló Martí, Gerardo Guaza, Rosa Abuchaibe, Pere-Ramon Aguiló i 
Marian Quintillá membres del grup Alga, així com poetes convidats com Inma Arrabal, Sabrina Guitart 
(autora de la fotografia de portada i altres fotografies de l'interior) i Daniel Najmías. Les pàgines centrals del 
número 77 estan dedicades a la poesia de José Agustín Goytisolo. Els comentaris i selecció de poemes han 
estat a càrrec d'Ignacio Gamen. L'acte va comptar amb la participació de la vídua del poeta Asun Carandell. 
 

 
 
 

 
Fotografies de la presentació: https://flic.kr/s/aHskYpx5Vs  
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Presentació	del	número	77bis	de	la	revista	Alga	
Sala Margarida Xirgu. Castelldefels 
19 de Gener de 2018 
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Recitals	de	poesia	

Recital	de	Poesia	28es	Jornades	de	Pau	i	Solidaritat	
 
https://www.flickr.com/photos/ajcastelldefels/sets/72157689488396876/  
 

28es Jornades de Pau i Solidaritat 
entrades en incentivar el desenvolupament sostenible,  

setè objectiu del milꞏlenni de les Nacions Unides 
Castelldefels. 4 al 22 d'octubre de 2017 

 
 
El dissabte 14 d'octubre de 2017 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 Jornades de Pau i Solidaritat 
"Objectius de desenvolupament sostenible", amb la colꞏlaboració grup musical ASSAI, així com d'alumnes 
de l'IES Sert. 
 

 



Associació “Grup de Poesia ALGA”  
C/ Doctor Trueta 53. 08060 Castelldefels  

 

 

Associació “Grup de Poesia ALGA” (CIF G-59557041) 
Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número d'inscripció: 6618 / 1 el 30/01/1984. 
Inscrita al Registre municipal d’entitats ciutadanes de Castelldefels amb el número 33. 

16/20 

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 77bis, així com el 

resum de continguts dels números extraordinaris “Recull de poesies del Milꞏlenni”. 
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 ilꞏlustracions 
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 2017 s’han incorporat al web la versió electrònica dels números 77 i 77bis de la revista Alga. Així 
mateix, s’han incorporat nous continguts als apartats de “Taller de Literatura”, “Libros comentados” y “Actos 
literarios”.  



Associació “Grup de Poesia ALGA”  
C/ Doctor Trueta 53. 08060 Castelldefels  

 

 

Associació “Grup de Poesia ALGA” (CIF G-59557041) 
Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número d'inscripció: 6618 / 1 el 30/01/1984. 
Inscrita al Registre municipal d’entitats ciutadanes de Castelldefels amb el número 33. 

17/20 

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 2016 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  
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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 17 de desembre de 2016 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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MEMÒRIA ECONÒMICA 

Any	2017	
 
 
Es presenta tot seguit un resum de les despeses subvencionables de l’activitat i la relació amb les activitats 
dutes a terme. La relació detallada de factures es pot trobar a l’imprès normalitzat de justificació de la 
subvenció. 
 

INGRESSOS    DESPESES   
RECURSOS PROPIS    Impressió de 1 número de la Revista ALGA 1.025,91 €  

Quotes socis i derrames 179,02 €  CORREOS  - Enviaments de la Revista ALGA 85,45 €  

Donacions   Timbres per enviaments de la Revista ALGA -   €  

RECURSOS EXTERNS    Material de papereria, fotocopies i consumibles 57,14 €  

Subvenció de l'Ajuntament de Castelldefels. 
Àrea de Cultura 

  
1.000,00 €  

Presentacions de la revista ALGA 10,52 €  

        
TOTAL INGRESSOS 1.179,02 € TOTAL DESPESES 1.179,02 €  

Imports sense IVA 
 

Nom activitat 
Pressupost 
activitat 

COST DESVIACIÓ 

Edició Revista de Literatura ALGA  Nº 77 (300 exemplars) 1.025,91 € 1.025,91 €  0,00 € 0% 

Presentació Revista de Literatura ALGA  Nº 77 20,66 € 10,52 €  -10,14 € -49% 

Enviaments Revista de Literatura ALGA nº77 110,00 € 85,45 €  -24,55 € -22% 

Material papereria, fotocòpies i consumibles 43,43 € 57,14 €  13,71 € 32% 

          

          

Total 1.200,00 € 1.179,02 € -20,98 € -1,7% 

 
 Impressió de la Revista ALGA 

Despeses derivades de la impressió del números 77 de la revista de literatura ALGA, amb una tirada 
de 300 exemplars per cadascun dels números.  

 
 Timbres per enviaments de la Revista ALGA i CORREOS  - Enviaments de la Revista ALGA 

Per tal de donar una més gran difusió a la revista de literatura ALGA editada y publicada a 
Castelldefels, el grup envia la revista a biblioteques i universitats (principalment de Espanya) i a 
persones i entitats destacades del món literari i cultural en llegua espanyola d’arreu. 

 
 Material de papereria, fotocopies i consumibles 

Despeses relacionades amb la impressió, còpia i enquadernació de material literari de treball com 
ara esborranys de la revista i material per a les tertúlies literàries, actes de presentació i recitals 
literaris. 

 
 Presentacions Revista de Literatura 

Despeses destinades a l’oferiment d’un refrigeri al públic assistent a les presentacions de la revista 
Alga. 

 
La desviació en les despeses sobre el pressupost es deu a unes despeses d’enviaments inferiors a les 
pressupostades. 
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VISIBILITAT DE LA SUBVENCIÓ 
D’acord a l’article 11 de les bases específiques de les subvencions destinades a projectes culturals i 
projectes de festes populars per a l’any 2016, a la difusió de les publicacions dutes a terme per el Grup de 
Poesia Alga, figura la denominació completa i el logotip de l’Ajuntament de Castelldefels com a entitat que 
ha finançat l’activitat. 
 
S’adjunten a continuació les evidències pel que fa al portal web www.castelldefels.org/alga . 
Vegeu, així mateix, l’exemplar de la revista Alga adjuntat a la memòria. 
 

 
 

 


