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CARTA ALS SOCIS I SÒCIES D'ÒMNIUM CULTURAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
 

FESTA DE LES LLETRES CATALANES DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
 
Com tots sabeu, des de fa vint-i-nou  anys es celebra la Festa de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural 
del Vallès Oriental a Granollers. Aquest model d'èxit, el qual s'ha convertit en un referent cultural dins i 
fora d'Òmnium, recull el bon enfoc inicial de la Festa, la bona gestió de les Juntes Directives anteriors 
d'Òmnium del Vallès Oriental, la fidel col·laboració dels patrocinadors i, per descomptat, la participació de 
tots vosaltres. 
Des de fa anys la Festa dona premis a les persones o entitats dels següents àmbits: 
 

- Premi de novel·la 
- Premi de poesia 
- Premi de comunicació digital 
- Premi de promoció de la llengua 
- Premi de sociolingüística 

 
 
Novetats pel 2018: Itinerància i Premi Local 
 
Enguany, tenint sempre present que els orígens de la nostra Festa van ser a Granollers, capital de la co-
marca, l'actual Junta Directiva d'Òmnium Cultural del Vallès Oriental ha decidit portar a terme dos canvis 
prou importants en la configuració de la Festa: 
 

1) Itinerància 
Seguint el model actual del premi de Santa Llúcia que es celebra a nivell nacional, a partir d'en-
guany la nostra Festa passarà a ser itinerant de forma que els anys senars la Festa es celebrarà a 
Granollers i els anys parells a una altra població de la comarca. 
Això, a més d'una major i millor visualització d'Òmnium Cultural, suposarà una revitalització de la 
Festa. 
En conseqüència, enguany s'ha escollit que la Festa es celebri a Sant Celoni, concretament a l'Ate-
neu. 
 

2) Premi Local 
Arrel de la decisió d'iniciar la itinerància de la Festa, va sorgir la idea de crear un Premi Local a ca-
da població on es traslladi la mateixa. Aquesta creació suposarà la implicació de la població, el seu 
entorn i la seva gent en un projecte d'Òmnium. 
La nostra intenció és que aquest Premi Local, després de la celebració de la Festa, tingui continuï-
tat en el temps provocant així un efecte llavor per tot el Territori. 

 
 
Comptant sempre amb el vostre suport rebeu una cordial salutació, 
 
 
 
Sergi Bolea 
Òmnium Vallès Oriental. President 


