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Música. Lliurats els premis de l’edició 2012

Recerca social

Brisa Luque i Helena Clara
Escobar guanyen les Beques L’H
Dues joves investigadores locals,
Brisa Luque i Helena Clara Escobar,
han estat les guanyadores de les Be
ques L’Hospitalet 2012, destinades
a fomentar els estudis sobre l’evolu
ció social i històrica de la ciutat, i do
tades amb 3.000 euros.
Escobar, llicenciada en història
per la Universitat de Barcelona i amb
un màster en arxivística i gestió de
documents de la Universitat Autòno
ma de Barcelona, haurà d’estudiar
arxius i publicacions d’associacions
i entitats de L’Hospitalet, existents o

Els tres premiats en l’edició 2012 del festival CL’HiPS

El festival CL’HiPS continua
lligant la música i l’àudiovisual
En l’edició 2012 del festival s’han presentat
92 treballs, 17 dels quals són de creatius de
L’Hospitalet. El guanyador ha estat Kote Alcayde

K

ote Alcayde, un jove realitza
dor i dissenyador àudiovisual,
s’ha endut el primer premi de
la vuitena edició del festival de vide
oclips que organitzen el Centre Cul
tural Sant Josep i l’associació Bad

Music, amb el suport de l’Ajuntament
i de la Diputació de Barcelona.
Alcayde ha posat imatges al te
ma Boogalloo, de Jazz Magnetism,
projecte en solitari de Kase O,
cantant del grup de hip-hop Viola

dores del Verso. El segon premi ha
estat per Pedro Márquez, autor de
Doppelgänger, interpretat pel ra
per Elphomega. El públic ha donat
un altre premi al clip Balagulá, de
Felipe Azevedo i dirigit per Gas
tón Rodríguez i Diego Sapienza.
I el premi al millor realitzador de
L’Hospitalet ha estat per a Andrés
Pino, amb Cocos, un tema del grup
Achilifunk. y

ja desaparegudes, amb l’objectiu de
preservar el seu fons documental.
Pel que fa a Brisa Luque, la seva
tasca se centrarà a localitzar i analit
zar l’aparició d’espais de L’Hospitalet
en pel·lícules de cinema i programes
de televisió, així com els estudis de
producció que han existit a la ciutat
al llarg de la història.
Les dues joves becades disposa
ran de 8 mesos per lliurar el projecte
i comptaran amb el suport de tèc
nics de l’Arxiu municipal i del Museu
d’Història de L’Hospitalet y

Tecnologia

Les biblioteques Bellvitge i
Pl. d’Europa se sumen a Actic
El projecte Actic (acreditació de
competències en tecnologies de la
informació i la comunicació) és una
iniciativa de la Generalitat que té
com a propòsit millorar les compe
tències digitals de la població. Les
biblioteques Bellvitge i Plaça d’Euro
pa, que des de fa temps organitzen
cursos formatius en l’àmbit de les no
ves tecnologies, s’hi han afegit com a
centres col·laboradors.
El certificat Actic acredita davant
d’empreses i administracions un de

terminat nivell de coneixements en
l’ús de les noves tecnologies de la
informació, particularment en el ter
reny del treball, l’oci i la comunicació.
Els centres col·laboradors posen
les seves instal·lacions a l’abast de
les persones interessades per fer
la prova on line. Per apuntar-s’hi
cal entrar a la pàgina web d’Actic,
buscar un centre disponible i triar
dia i hora. Per obtenir el certificat cal
assolir almenys un 70% de la puntu
ació màxima. y

