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Premi

Art. El Taller Pubilla Kases exposa la creació dels alumnes d’aquest curs

Reconeixement

Tot Bellvitge guanya
el concurs La
Sardana de l’Any

Núria Espert obté
el guardó Princesa
d’Astúries de les Arts

La sardana Trenta i cinquanta a
Bellvitge, del compositor Joan Jordi
Beumala, ha estat guardonada amb
el premi La Sardana de l’Any. Ha es
tat especialment escrita per a la cele
bració dels 30 anys del grup sarda
nista Tot Bellvitge i per la 50a edició
de l’Aplec Sardanista a Bellvitge. De
la unió d’aquestes dues dates pro
vé el títol. Emili Salas, president del
Grup Sardanista Tot Bellvitge, ha dit
que “volíem celebrar l’efemèride i no
cabem a la pell de contents”. y

L’actriu hospitalenca està considera
da una de les grans dames del teatre
i la notícia li arriba quan està prepa
rant la versió castellana d’Incendis,
dirigida per Mario Gas. També, entre
d’altres, té el Premi Nacional de Cul
tura per la seva trajectòria i ha estat
directora del Centro Dramático Na
cional. Nascuda al barri de Santa Eu
làlia l’any 1935, amb només 12 anys
va ingressar a la companyia del Te
atre Romea. Els seus últims treballs
han estat La Loba i El rei Lear. y
Una de les sales d’exposicions del Centre d’Art Tecla Sala durant el Solstici 2015

Història

Les bases de les
Beques L’Hospitalet
ja estan publicades
Les temàtiques proposades són els
retaules del Museu i la història de la
sanitat pública a L’Hospitalet, des del
segle XIX fins als nostres dies. Les
Beques 2016 estan destinades a
projectes de recerca científica en el
camp de les ciències socials relaci
onats amb l’estudi de la història i la
evolució de la ciutat. Tenen una do
tació econòmica de 3.000 euros ca
dascuna i el termini de presentació és
fins al 31 de juliol, al Museu de L’H. y

‘Mitologies personals’, lema
del Solstici 2016 del TPK

E

l Solstici 2016 s’inaugurarà
el 21 de juny al Centre d’Art
Tecla Sala amb l’exposició
anual dels alumnes del TPK,
que es podrà visitar fins al 17 de ju
liol. El dia de la inauguració, a les
19.30h, tindrà lloc una performance de l’artista Adrian Pino, i, a les
20.45h, a l’espai Tepekale del TPK
Art i Pensament Contemporani, s’i
naugurarà l’exposició del pintor i performer Plácido Romero, que està in-

closa dins del cicle Heterodoxos,
habitual a la Tepekale i que inaugu
rarà una nova modalitat del Solsti
ci. El 2 de juliol es farà l’XI Jornada
Acte de Reivindicació de Tecla Te
peka (ARTT) Internacional de Per
formances, amb la qual es vol rendir
un homenatge al poeta, performer i
artista Carles H. Mor.
El Solstici s’estructura des d’un
àmbit temàtic que ha d’estar rela
cionat amb la realitat social. “En

guany, el subtítol Sense títol fa refe
rència a la impossibilitat de crear un
discurs ètic i honest en el moment
difícil que està vivint Europa amb la
crisi dels refugiats”, explica el direc
tor del TPK, Agustí Fructuoso, que
també destaca del Solstici “la pre
sència d’artistes forans que li do
nen un prestigi que va més enllà de
l’àmbit estrictament local i el converteixen en una fita artística de re
ferència”. y

Novel·la negra

Obert el termini
per a l’edició L’H
Confidencial 2017
Convocat per l’Ajuntament de L’Hos
pitalet i Roca Editorial, està dotat amb
12.000 euros. Els originals es poden
presentar fins al 3 de setembre a la
seu de l’editorial i el veredicte del jurat
s’emetrà al gener de l’any vinent. S’hi
poden presentar escriptors de qual
sevol nacionalitat, procedència o lloc
de residència, amb obres originals i
inèdites en català o castellà que no
tinguin compromesos els seus drets
ni hagin rebut altres premis. y

