
 
 
 
 
 

PREMI ORIOL CANALS D'ANIMACIÓ INFANTIL 

Bases del premi 

Octubre 2015 

Òmnium Barcelona – les Corts 

 

Oriol Canals i Boix (1975-2014) fou un músic i animador infantil barceloní, també 

conegut com a Oriol Foll en la faceta de cantautor i membre del grup de música 

Kumbes del Mambo, entre altres conjunts. Nebot valencià del Xesco Boix i del Joan 

Boix Masramon, s'autodefinia com a «educador de formació, cantant i animador de 

professió i somiatruites inconformista de vocació». 

Originari de les Corts i educat en l’escoltisme, va ser director del Casal de Joves de 

les Corts i cap de l’AEiG Sant Ignasi l'any 1999. Juntament amb altres caps dels 

agrupaments Pau Claris i Rudyard Kipling, amb els quals formava part del grup 

d'animació infantil “Cavall de Cartró”, fundà els “Kumbes del Mambo”, un conjunt 

musical «de festa major» amb el qual publicà dos discs amb versions festives de 

cançons de la Trinca, Llach o Els Esquirols o una versió de Els Segadors. També 

compongué l'himne «En construcció» per a la trobada de caps de la Federació 

Catalana d’Escoltisme i Guiatge del 2011. També va ser soci de l’Ateneu Popular de 

les Corts, Diables i Timbalers d’Itaca i l’Associació Colla de Diables Els Bocs de Can 

Rosés i creador de la societat gastronòmica “El calçot roig”. 

L'any 2009 va coordinar el disc col·lectiu pels vint-i-cinc anys de la mort del Xesco 

Boix, Encara ens en cantes, amb versions a càrrec dels membres de l’Associació de 

Música i Animadors Professionals d’Espectacles Infantils. Instaurà el Festival de 

música Biberó Rock adreçat al públic infantil i celebrat quatre estius seguits a la casa 

de colònies Can Joval (Clariana de Cardener), de la qual era monitor. 

L'any 2013 va publicar el seu últim llibre-disc, Tauró a la vista!, microfinançat a 

través de Verkami: gravat l'estiu del mateix any amb Els Pumelus (sic) com a banda 

d'acompanyament, el presentaren en directe el novembre en l'auditori dels Lluïsos de 

Gràcia. Al començament del 2014 anuncià el final dels Kumbes i a l’estiu gravà el 

videoclip del romanç Tauró a la vista!, publicat el mes abans de la mort. 

Afiliat a la Intersindical-CSC, lligat al Solsonès (havia col·laborat amb el CEIP El 

Vinyet, Solsona FM i era membre dels Castellers de Solsona) i resident al Baix 

Empordà, l'Oriol Canals va morir el 27 de desembre del 2014 en un accident de 

motocicleta durant el seu viatge de noces a Indonèsia. 

 

 

 



BASES DEL PREMI  

El Premi d’espectacles d'animació infantil Oriol Canals, convocat per Òmnium 

Cultural les Corts, està destinat a reconèixer projectes, experiències i 

trajectòries de caràcter educatiu en l'àmbit de l'educació social i del lleure. 

Vol reconèixer el treball d'una persona, entitat o grup que per la seva obra 

d'animació infantil en llengua catalana i per la importància i exemplaritat de la 

seva tasca intel·lectual hagi contribuït de manera notable i continuada a 

l'enriquiment social i cultural del nostre país. 

 

JURAT I VEREDICTE 
 
La concessió del Premi és confiada des de bon principi a un Jurat, integrat per 
3 persones de reconegut prestigi en l’àmbit cultural i intel·lectual. 

 

El jurat es reunirà a l'octubre i farà una primera selecció de propostes 
d'animació infantil i després el públic podrà votar des de novembre fins al 

febrer entre les propostes escollides a través de la pàgina web.  
 

Si un cop finalitzi el termini de votació popular hi ha un empat entre dues o 
més propostes el Jurat es reunirà i decidirà el guanyador. 

 
El veredicte es donarà a conèixer públicament a través dels mitjans de 

comunicació a finals de febrer. L’acte de lliurament del Premi es farà en un 
termini d’entre dos i tres mesos després de la seva proclamació pública en un 

equipament del Districte de les Corts de Barcelona. 
 

El premiat participarà de l'entrega del premi de la següent edició i rebrà un 
guardó commemoratiu del premi. El guardó del premi serà un eriçó bru de 

bronze, creat per la Mei Brengaret, de l'Escola Groc, que n'ha fet la 

reproducció a escala i ha estat fos a Mibrosa. Microfusió i bronzes, S.L. 

 
 


