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Tots els 
premis de 
la festa 
literària

Granollers

T.T.

La XIX Festa de les Lletres 
Catalanes del Vallès Oriental 
va repartir divendres vuit 
premis i una menció honorí-
fica. Els guardonats van ser:
*Premi de Narrativa Josep 
Saperas: 
La trajectòria del falcó, de  
Ximo Cerdà Boluda.
*Premi Especial de Narrati-
va Consell Comarcal:
Jo, Albert Bernat, senyor del 
castell de Lliçà, de Marta 
Abelló.
*Premi de Poesia Estabanell 
Energia:
Gertrudis, les ciutats ocasio-
nals, de Ricard Mirabete.
*Premi Especial de Poesia 
Mutualitat Ntra. Sra. del 
Carme:
La tranquil·la tarda, de Josep 
Betran.
*Premi Juvenil de Narrativa 
Fundació Caixa Sabadell:
Sr. Requena, Miquel Requena, 
el pes del passat, de Berta 
Ventura. Menció honorífica 
a Júlia Gamarra per Verí de 
silenci.
*Premi Juvenil de Poesia 
Pedra de l’Encant:
Absències de l’ànima, de 
David Pérez.
*Premi Jaume Camp de 
Sociolingüística:
Desert.
*Premi Periodisme Setma-
nari La Gralla:
Revista Font del diàleg, dels 
germans Cucurella de la Gar-
riga.
*Premi Televisió Lluís Diu-
maró:
Baba Georges, de CTL.
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Tortell Poltrona amb el guardó, una escultura de Carles Vives
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El conegut pallasso Tortell 
Poltrona, de Sant Esteve 
de Palautordera, va arribar 
just a la cita de divendres al 
Teatre Auditori per rebre el 
premi Xammar a Gent de la 
Cultura, amb el qual la Junta 
d’Òmnium Cultural va voler 
reconèixer la seva tasca i la 
seva ressonància interna-
cional en el marc del circ. 
Poltrona, amb el seu carac-
terístic nas vermell, va rebre 
el premi en presència dels 
membres del grup de teatre 
de l’IES Vil·la Romana de la 

Garriga, que abans havien 
protagonitzat un espectacle 
en homenatge al pallasso. 
Poltrona va reconèixer que 
no hauria pensat mai rebre 
un premi d’Òmnium Cultu-
ral. “Pensa que els pallassos 
tenim problemes de parla”, 
va reconèixer. Com que el fet 
de rebre un premi l’encorat-
ja molt, ja va anunciar que 
està preparant una anada al 
Congo.

GUARDÓ MARTA MATA    
A CIRC CRIC

D’altra banda, la setmana 
passada, el Circ Cric de 

Poltrona i Pallassos sense 
Fronteres va rebre el Guardó 
Marta Mata, que reconeix 
les persones i institucions 
que sense ser del món de 
l’educació hagin contribuït a 
donar visibilitat a l’educació 
que des de Rosa Sensat es 
promou. El guardó se li ha 
concedit per la delicadesa, 
finor i ironia del seu art, per 
la capacitat d’emocionar-se i 
emocionar a través de la seva 
mirada sobre la vida, l’amor 
i la tendresa que es poden 
trobar en les petites coses de 
cada dia, i per la seva acció 
oberta al món a través d’un 
art generador de cultura.

L’equip del documental donarà els 500 euros del premi a l’ONG Makary-Blangoua

El documental ‘Baba Georges’, de 
CTL, obté el Premi de Televisió
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En menys d’un mes, el docu-
mental Baba Georges, del 
periodista Txus Medina, 
director de la productora de 
CTL, ha rebut dos premis. Fa 
pocs més de 15 dies obtenia 
el Premi TV3 Catalunya en la 
seva dissetena edició, mentre 
que en la Festa de les Lletres 
Catalanes de divendres al 
vespre va guanyar el Premi 
de Televisió Lluís Diumaró, 
dotat amb 500 euros. D’entre 
els sis treballs presentats, el 
jurat va decidir guardonar 
aquest documental de la pro-
ductora del Grup EL 9 NOU 
que treballa per Granollers 
TV i Canal Mollet perquè 
“té el mèrit de transmetre 
l’honestedat de Jordi Mas, 
un missioner que fa nostra la 
seva emoció i la seva tasca”.  

Txus Medina, molt satisfet 
amb el nou guardó, va voler 
remarcar el protagonisme 
del missioner de la Garriga. 
“Sense Jordi Mas aquest 
documental no hauria estat 
possible”. El periodista va 
remarcar el fet que el premi 
de TV3 es va instituir des-
prés de la mort en accident 
de trànsit de tres periodis-
tes de la casa, entre ells el 
granollerí Lluís Diumaró, 
i el premi rebut divendres 
és en homenatge al mateix 
periodista. Medina va rebre 
el premi de mans de la seva 
filla, Berta.

 L’equip del documental, 
format també per Montse 

El pallasso de Sant Esteve està molt encoratjat amb el premi

El Premi Xammar reconeix 
la tasca de Poltrona en el circ
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Berta Diumaró va entregar el Premi de Televisió a Txus Medina, director de CTL

Redondo, com a ENG, i Pep 
Mas, com a productor asso-
ciat, ha decidit donar els 
500 euros del premi a l’ONG 
Makary-Blangoua, que treba-
lla amb Jordi Mas i el capellà 
Cisco Pausas mantenint 
una escola per a més de 500 
alumnes i construint pous, 
hospitals, sales polivalents 
i tallers educatius dedicats 
especialment a les dones. 
Els periodistes van fer el 
mateix amb els 5.000 euros 
que van rebre del Premi TV3 
Catalunya. 

Baba Georges fa un retrat 
intimista del missioner de 
la Garriga, que fa més de 48 
anys que treballa a la regió 
de l’extrem nord del Came-
run. El reportatge ja ha estat 
emès a Granollers TV, Canal 
Mollet, Canal Català del 
Vallès Oriental i Canal Set de 
Santa Eulàlia de Ronçana.

PREMI A LA REVISTA 
‘FoNT DEL DIàLEG’

L’altre premi del camp de 
la comunicació que es va 

atorgar divendres a la nit va 
ser el Premi de Premsa Set-
manari La Gralla, que es va 
emportar la revista Font del 
Diàleg, que editen i dirigei-
xen els germans Cucurella de 
la Garriga. La Junta d’Òmni-
um Cultural va decidir ator-
gar els 600 euros del premi 
a aquesta publicació “per la 
qualitat dels seus escrits i 
per ser una revista gratuïta 
diferent dedicada totalment 
a l’espai cultural de la comar-
ca aprofundint en temes 
d’actualitat”. 


