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Convocada la segona edició del
Premi «El Galliner de textos
teatrals»
Es premiarà una obra de teatre inèdita que no hagi estat publicada ni
representada públicament de la qual es programarà una lectura dramatitzada

Imatge dels Premis Lacetània 2019 | Aina Font Torra

L'associació Cultural El Galliner de Manresa impulsa la segona edició del Premi El Galliner de
textos teatrals, inclosa dins del cartell de la 38a edició dels Premis Lacetània que convoca Òmnium
Bages, amb la denominació de Premis Lacetània de les Arts i la Cultura.
El Galliner premiarà una obra de teatre inèdita que no hagi estat publicada ni representada
públicament i oferirà com a premi la posada en escena/dramatització de l'obra, en una data que
serà coordinada per l'Associació Cultural El Galliner i Manresana d'Equipaments Escènics. El
termini de presentació de propostes acaba el dia 16 d'octubre.
Els premis Lacetània de les Arts i la Cultura es lliuraran durant la segona quinzena de novembre,
en el format que sigui possible d'acord amb l'evolució de les condicions sanitàries del país.
D'aquesta manera la convocatòria d'aquests premis vol plantar cara a la crisi i refermar el
compromís amb el país, la Catalunya Central i un ampli espectre del món de les lletres, el cinema,
el circ i el teatre.
A banda del Premi El Galliner de textos teatrals, la convocatòria dels Premis Lacetània 2020 inclou
per primera vegada el Premi Plácido a la producció cinematogràfica, convocat per Cineclub
Manresa i que s'afegeix al Premi Antoni Esteve per a estudis sobre la Catalunya Central, el
Premi Bages de Narrativa jove, el Premi Empremta, el Premi a la Projecció artística, aquest any en
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la modalitat de gravat, el Premi La Crica de Circ, el Premi Pare Ignasi Puig i Simon sobre la
Manresa ignasiana, el Premi Regió7 de Comunicació i el Premi Revista Dovella per a treballs de
recerca per a joves.
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