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Lletres. Lliurats els premis de la 19a edició del Certamen Andreu Trias, que organitza el Centre Catòlic, en una gala al seu teatre

La poesia segueix viva a la ciutat
S

’han lliurat els guardons de
la 19a edició del Certamen
de Poesia Andreu Trias en
una gala al teatre del Centre Catòlic, l’entitat organitzadora. Enguany
la participació ha estat prou bona,
amb 91 poemes presentats, vuit
dels quals han estat guardonats.
El primer premi en categoria
sènior se l’ha endut Montserrat Febrer, de Barcelona, pel seu poema
Les rampoines no neixen o la casa
d’Horta. Es dóna la circumstància
que la guanyadora ja s’havia endut
aquest premi fa quatre edicions.
La segona posició ha estat per a
Albert Pera, un altre concursant
que ja hi havia participat i havia
guanyat abans. El poema presentat
per Albert Pera, germà del conegut
actor Joan Pera, porta el títol de
Memento.
En la categoria infantil, el poema
guanyador ha estat Temps lliure,
d’Icíar López, alumna de l’Escola
Canigó. El segon premi ha estat per
a Lucía Galindo, del Colegio San
Jaime de la Florida, per Uff! Quina
rutina. En juvenil A, Aina Biosca, de

Música

Foto dels premiats, alguns participants, jurat, el periodista Jaume Brufau, que va presentar l’acte, i l’actriu Marta Bayarri, que va recitar els poemes

l’Institut Josep Pla de Barcelona,
s’ha endut el primer premi amb Missatge esperançador, i Lara Belén,
del Can Vilumara, ha estat segona
amb Soledat amiga. Zineb Bakkali,

de l’Institut Joan Oró de Martorell,
ha vençut en la categoria juvenil B.
El poema guanyador porta el títol
de Miratges. Segona ha estat Irina
Belmonte, de Sant Boi, per Pluja.

Els 91 poemes presentats suposen una bona participació, segons
Anna González, coordinadora del
certamen: “veiem que hi ha nens i
nenes que es van fent grans i parti-

Serveis

cipen cada any, o participants sènior
que també són incondicionals”.
Durant la gala, Marta Bayarri va
llegir els poemes guanyadors i va
actuar el Duet Nessum Dorma. y

Escena

Orozco, Loquillo i
Hombres G, a les
Festes de Primavera

Les biblioteques de
la ciutat redissenyen
el seu portal web

Alpha 63 torna a
representar l’obra
teatral sobre Candel

Hombres G actuarà el 22 d’abril dins
de la seva gira antològica per celebrar
els 30 anys en escena. La nit del 23
està reservada per a una triple actuació: Loquillo, amb nou disc; Los Suaves, en un dels seus últims concerts,
i Boni, compositor de Barricada que
estrena proposta en solitari. El 24
cantarà Antonio Orozco. Els concerts
tindran lloc a La Farga. Les entrades
costen 22€ i es poden comprar al
web d’El Periódico. y

El nou web de Bibliotques de L’H
permetrà millorar el servei i la comunicació amb els usuaris. L’accés es pot
fer a l’enllaç www.bibliotequeslh.cat o
a través del web municipal www.l-h.
cat. El portal potencia la imatge de la
xarxa amb un seguit de serveis comuns. Cadascuna de les biblioteques
té també el seu espai. El nou disseny
és més amigable i accessible, i pretén
que sigui més fàcil localitzar les activitats programades. y

El Grup de Teatre Amics d’Alpha 63
torna de nou amb la seva obra Candel, l’altre català, un cop superades
les dificultats que havien obligat a
suspendre-la. El 2 d'abril, a les 19h, hi
haurà funció al Centre Cultural Santa
Eulàlia. El 10 d’abril, a les 18h, es podrà veure al teatre del Centre Catòlic.
El 16 d’abril, a les 19h, l’obra estarà al
Centre Cultural Bellvitge-Gornal. Per
últim, el 24 d’abril, a les 18h, es farà a
l’Escola Barkeno, a Barcelona y

Qui mana al Baix Llobregat i L’Hospitalet
El periodista Joan Carles Valero ha presentat a la Tecla Sala el llibre
Qui és qui. Radiografia dels qui manen al Baix Llobregat i L’Hospitalet.
L’obra, escrita per diversos periodistes, és una panoràmica ordenada
d’anàlisi dels poders que incideixen en el territori.

