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Bienal. X Certamen Juvenil organizado por la Tertulia Flamenca

La Guitarra
Flamenca atrae
a los jóvenes

foto cedida per tertulia flamenca

cibió un premio de 500 euros con
trofeo y diploma; el tercero, Juan
Ramón Giménez, de Castelldefels,
fue premiado con 350 euros y también trofeo y diploma. También hubo
un accésit de 200 euros, un trofeo y
diploma para Juan Antonio Sánchez
García, de Santa Perpètua de Mogoda.
El Certamen Juvenil de Guitarra
Flamenca está abierto a personas
que no hayan cumplido los 18 años.
Los concursantes admitidos deben
realizar una prueba de selección
ante el jurado que consiste en dos
toques, uno de temática flamenca
y otro de tema libre. El presidente

Bellen Novelli, ganadora del X Certamen de Guitarra Flamenca

B

ellen Novelli, de Alcàsser
(Valencia) ha sido la ganadora del X Certamen Juvenil de Guitarra Flamenca
Ciutat de L’Hospitalet, dotado con
un premio de 750 euros, un trofeo
y un diploma. Este es un concurso

bienal que organiza los años pares
la Tertulia Flamenca de L’Hospitalet.
En esta edición se inscribieron ocho
jóvenes guitarristas de los cuales
cuatro llegaron a la final. El segundo clasificado fue Álvaro Rodríguez
Márquez, de L’Hospitalet, que re-

Tras una década,
ésta es la primera
edición en que
una chica es
la vencedora
del jurado ha sido Antonio Reyes,
que preside asimismo la Federación
Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet.
“Se da la circunstancia de que
es la primera vez que una joven
vence en el certamen y, además,
nos ha manifestado su intención de
participar en el Certamen Nacional
de Guitarra Flamenca, que se celebrará el año próximo”, ha declarado
el secretario de la Tertulia Flamenca
de L’H, Antonio Campuzano. y
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Breus
Mor el poeta i ciutadà
distingit de L’Hospitalet
Pere Vives i Sarri
Pere Vives ha mort recentment
als 85 anys d’edat. Vives, de formació autodidacta i autor d’una
vintena de llibres de poemes en
català, va viure des dels 30 anys a
L’Hospitalet, on col·laborava amb
entitats i col·lectius com Gent de
Pau, Grup Verba o l’Ateneu Cultural Catalònia, entre d’altres. Va
rebre una distinció ciutadana de
l’Ajuntament aquest mateix 2010,
per la seva dedicació a L’Hospitalet. La seva biblioteca personal
conté més de 1.200 llibres. y

De gran vull ser soldat,
rodada a Can Buxeres,
guanya un premi

L’associació poètica
Luz de Luna celebra
el seu desè aniversari

La pel·lícula De gran vull ser soldat, dirigida per Christian Molina
i rodada en part al parc de Can
Buxeres, ha estat guardonada pel
Festival Internacional de Cinema
de Roma. L’obra ha guanyat el
premi a la millor pel·lícula de la
secció Alícia a la ciutat, dedicada
al públic adolescent. El jurat estava compost per menors de 12
anys. La història s’inspira en casos reals i respon als milers d’assassinats i actes de violència que
als 18 anys hauran vist els joves
per televisió, cine o videojocs. y

Els socis de l’Associació Cultural
Poètica Luz de Luna han celebrat el
desè aniversari de l’entitat amb una
festa literària on es va incloure la
presentació de la seva primera antologia Ágora poética. D'altra banda,
també han convocat el seu cinquè
certamen de poesia, que porta el
nom de l’entitat. El termini de presentació de poemes finalitza el 30
de novembre. Es poden presentar
fins a dos poemes per autor de 14 a
50 versos, lliures de forma i contingut. El local de l'entitat és al carrer
de l’Ermita, 33, 2n 2a, de Bellvitge. y

