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La setmana passada la premsa 
comarcal anunciava que el Pre-
mi Boira de Teatre, que ha passat 
per moments en els quals sembla-
va perillar fins i tot la seva pròpia 
existència, aconseguia garantir la 

continuïtat gràcies a un conveni signat entre el seu 
màxim impulsor, el Grup d’Actors del Lluçanès (el 
GALL), i la delegació d’Osona d’Òmnium Cultu-
ral, passant a esdevenir el Premi Boira-Òmnium. 
Aquesta és, evidentment, la primera bona notícia. 
La segona és que el Boira, que arriba enguany a la 
15a edició, no està sol: també aquest any, i en el 
marc del premis literaris de Calldetenes, el premi 
de teatre Lluís Solà i Sala assolirà la seva 5a edició. 
Bones notícies. Grans notícies.

I arribem a la tercera possible bona notícia. D’en-
trada, demano disculpes si em fico on no em dema-
nen. Es tracta només d’una opinió personal, i pre-
garia que així fos entesa. El cas és que tenim dos 
premis comarcals de textos teatrals. I que resulta 
que Òmnium, entitat que du a terme una tasca 
decisiva de suport a la cultura, aporta els diners 
d’ambdós guardons. 1.000 euros per al Boira, i 2.000 
euros per al Lluís Solà i Sala. Sabeu quants premis 
hi ha, arreu dels Països Catalans, amb una dotació 
de 3.000 euros? De memòria, jo tampoc. Però sé que 
n’hi ha alguns, no gaires, de més import (el Born, el 
Ciutat d’Alcoi, el d’Andorra i algun altre) i molts, 
més dels que es podria pensar, per sota d’aquest 
import. Potser sona lleig barrejar la cultura amb 
qüestions crematístiques, però és innegable que 
aquestes són un bon reclam. I que si suméssim a les 
trajectòries de dos premis consolidats la no gens 
menyspreable xifra de 3.000 euros, podríem dispo-
sar, per aquestes contrades, d’un premi de textos 
teatrals magníficament posicionat en el panorama 
nacional.

Estic suggerint amb això que podríem unir els 
dos premis? Sí. Estic proposant, per tant, que ens 
en carreguem un? No. Rotundament no. Es tracta 
de sumar esforços, no de retallar. Sé que d’entrada 
pot sonar estrany. Com en diríem, arribat el cas? 

Hem de perdre els noms actuals, amb el que ha cos-
tat consolidar-los? En absolut. Hi ha exemples de 
bones pràctiques que demostren que és possible. 
Els “premis literaris ciutat de Badalona” n’inclouen 
un de narrativa que ja es donava abans que s’inici-
és el certamen. Així, l’any 2011, es va concedir el 
24è Premi Literari Països Catalans Solstici d’Estiu-
20è Premi Literari Ciutat de Badalona de Narrati-
va. Traduït al nostre cas, enguany tindríem el 15è 
Premi Boira-Òmnium de Teatre-5è Premi de Teatre 
Lluís Solà i Sala.

I quan el donem? Seria l’altra pregunta. I on? 
Fins ara, i per la importància d’un dels antics col-
laboradors dels Boira, l’Institut del Teatre, que 
durant molts anys els va dotar econòmicament, 
sempre s’han concedit a Vic. Malgrat la importàn-
cia del Lluçanès en el seu naixement i manteni-
ment. Potser ha arribat el moment que algú els ho 
reconegui. Però tampoc no podem oblidar que la 
concessió de diversos premis de cop, com passa a 
Calldetenes, acostuma a crear un entorn que poten-

cia la importància de cadascun d’ells, més enllà fins 
i tot de la pròpia qualitat. Tornem als exemples: 
uns dels guardons de més prestigi als Països Cata-
lans, els Premis Nacionals de Cultura, fan públics 
els noms dels premiats abans que n’arribi el lliu-
rament. Podem imaginar, doncs, una cerimònia de 
notificació pública del fallo del jurat del Boira que 
tingui lloc a Prats de Lluçanès, amb activitats paral-
leles com la que ja es fa ara –l’estrena o lectura del 
text guanyador de l’any anterior– i altres que es 
pugui considerar oportunes, i una setmana, dues, o 
un mes més tard si convé, el seu lliurament efectiu 
en el marc dels Premis Literaris de Calldetenes. I 
quan el Lluçanès fos oficialment una comarca, tin-
dríem el primer premi intercomarcal del país. Un 
premi que es retroalimentaria dels esforços i capa-
citats d’uns i altres. Un premi que contribuiria al 
reequilibri territorial d’aquestes terres, també en 
el sector cultural. Un premi que enguany ja no som 
a temps d’instaurar, però que podria ser una bona 
opció de futur. Una possible nova gran notícia.

Bones notícies per al teatre d’Osona i el Lluçanès

Anunci
Es posa en coneixement general que l’Ajuntament de les Franqueses 

del Vallès necessita proveir, amb caràcter d’urgència i en regim de con-

tractació laboral temporal (substitució per maternitat) el següent lIoc 

de treball:

EDUCADOR/A SOCIAL

Els aspirants han de complir les condicions següents:

a) Els de nacionalitat establerts a la legislació vigent

b) Tenir una edat compresa entre els 18 i 55 anys

e) Estar en possessió de la Diplomatura en Educació Social

Requisits:

- Experiència en el lloc de treball- Vehicle propi - Coneixement a nivell d’usu-

ari/a d’informàtica - Es valorarà el coneixement del territori i dels recursos 

existents - Domini del català - Es valoraran els coneixements de l’aplicació 

informàtica XISSAP

Les persones interessades poden presentar el currículum vitae, juntament amb 

una carta de presentació, al Registre General de l’Ajuntament/Servei d’Atenció 

a la Ciutadania, situats a la carretera de Ribes, núm. 2, i a la plaça Espanya, 

núm. 5, de LES FRANQUESES DEL VALLÈS.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins al dia 3 de febrer de 2012

Francesc Colomé Tenas

Les Franqueses del Vallès,

20 de gener de 2012

EMPRESA DE TRACTAMENTS 
D’AIGUA DOMÈSTICS,

LÍDER EN EL SECTOR NACIONAL,

busca cobrir places

PER A LA SEVA NOVA

DELEGACIÓ D’OSONA,

D’ATENCIÓ AL CLIENT
personalitzada en diferents departaments

S’ofereix: Formació a càrrec de l’empresa i possibilitat de promoció.

Fix + bons de transport + incentius.

Es requereix: Català i castellà parlat correctament.

Interessats envieu el CV a: osona@hidroaltaux.com

Restaurant Les Arcades 

(Granollers) necessita

CUINER

PROFESSIONAL
Sou a convenir

Interessats truqueu al

93 879 40 96

93 889 49 49

93 860 30 20

Anuncieu-vos

a la borsa de treball

d’

Per a més informació

truqueu als telèfons

93 889 49 49 - 93 860 30 20

Anuncieu-vos a la borsa de treball

d’

    PUBLICITAT Borsa de treball 


