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Publicació. El concurs Contes del Món es plasma en llibre i CD

19

Poesia. Organitzat pel Centre Catòlic

XIV Certamen Andreu Trias

L

’entitat Col·lectiu Verba del
Centre Catòlic ha convocat
la catorzena edició del Certamen de Poesia Andreu Trias.
El període per presentar els poemes
a concurs es tancarà el 31 de desembre. Han de ser poesies inèdites i s’hi poden presentar fins a dues

obres en les categories d’infantil,
juvenil A i B, i sènior. El certamen
s’organitza en memòria d’Andreu
Trias, impulsor del col·lectiu Verba i personatge especialment vinculat al món de la cultura local. El
veredicte del jurat es farà públic el
12 de març del 2011. y

La Farga. 10.000 persones passen per la fira

Portada del llibre que es va presentar a l’establiment Abacus de la rambla de Just Oliveras

Històries d’aquest planeta
L’establiment Abacus de L’Hospitalet va acollir
l’acte de presentació del primer llibre i disc del
concurs radiofònic Contes del Món

E

ls 24 contes finalistes de
la primera edició del concurs de podcast Contes
del Món, il·lustrats amb 24
dibuixos i acompanyats d’un CD
amb les locucions de cada història,
són la matèria primera del primer
llibre contesdelmon.org, publicat

per l’Editorial Estudiologo i editat
per l’entitat sense ànim de lucre
Comsoc-Comunicació Social. La
publicació recull el treball d’alumnes
de 32 centres educatius barcelonins que durant el curs passat van
escriure, van enregistrar en MP3 i
van dibuixar històries originàries de

19 països. La iniciativa del concurs
radiofònic va sorgir del programa de
ràdio Món obert d’estiu, sobre turisme just, que es va començar a emetre per Ràdio L’Hospitalet el 2006.
Aquest curs, el concurs s’ha obert a
totes les escoles i instituts catalans.
L’acte de presentació a l’Abacus
va comptar amb la participació del
tinent d’alcalde d’Educació, Lluís
Esteve, entre d’altres personalitats. y

i

www.contesdelmon.org

Jordi García, autor de l’exposició Barcelona Rock, 1979, amb Loquillo

Èxit de la 13a Tattoo Expo

P

rofessionals de l’art dèrmic
d’Espanya i d’altres 20 paï
sos es van citar a La Farga
en la tretzena Convenció Internacional del Tatuatge de Barce
lona. La Tattoo Expo va tancar portes el passat 3 d’octubre amb una
afluència de públic que va superar

les 10.000 persones, un miler més
que l’edició 2009, segons l’organització. El cantant Loquillo va participar-hi en una exposició fotogràfica
sobre la seva carrera. y

i

barcelonatattooconvention.com

