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Recerca sobre la fàbrica de Can
Trinxet i la Guerra de Successió
Les Beques de la ciutat estan destinades a aprofundir en l’estudi sobre el patrimoni cultural
Les Beques de
L’Hospitalet es
dedicaran enguany
a estudiar l’antiga
fàbrica tèxtil de Can
Trinxet i la Guerra
de Successió

El jurat de les Beques L’Hospitalet 2010 de patrimoni cultural ha atorgat aquests ajuts a
Judith Barnés, per una recerca
sobre el treball en la fàbrica
tèxtil hospitalenca Can Trinxet,
i a Clara Álvarez, per investigar
com es va viure a L’Hospitalet la
Guerra de Successió del 1714.
L’Ajuntamet convoca aquestes beques de recerca, dotades amb 6.000 euros cadascuna i
destinades a llicenciats universitaris,
per incentivar la recerca en l’àmbit
del patrimoni cultural de la ciutat.
Enguany, s’han presentat 7 candidatures i segons els criteris de les bases, aquestes dues han estat les se
leccionades.
Judith Barnés Martín és llicen-
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Gràcies a les beques s’estudiarà el treball a Can Trinxet, on es troba la nau de Can Gras

ciada en humanitats per la Universitat Pompeu Fabra. Ha obtingut el
Premi Extraordinari de Fi d’Estudis
de la UPF el 2008 i el tercer Premi
Nacional Fi de Carrera d’Educació
Universitària en Humanitats del
Ministeri d’Educació 2008. Ella serà
l’encarregada d’investigar la producció i el treball a les fàbriques tèxtils
hospitalenques de principi del segle
XX a través de l’exemple de Can Trinxet, on es produïa el vellut de la roba
que feien servir els tramviaires, a
partir de fonts documentals. Aquesta
factoria de Santa Eulàlia data de l’any
1910 i manté dempeus la seva nau
central, Can Gras, de valor patrimonial, on s’ubicarà l’Escola de MúsicaCentre de les Arts de L’Hospitalet
Clara Álvarez Jáuregui és llicenciada en història per la Universitat Autònoma de Barcelona i viu a L’Hospitalet. Ella haurà de fer un treball
de recerca sobre L’Hospitalet durant
la Guerra de Successió i el Conveni
de L’Hospitalet de l’any 1713, que
preveia l’evacuació de Catalunya i
l’armistici entre els exèrcits imperial
i borbònic, fins i tot el lliurament de
les places de Barcelona i Tarragona
a les tropes de Felip d’Anjou, el
rei que va abolir els privilegis de
Catalunya amb el Decret de Nova
Planta. # r .

L’Ajuntament i Roca Editorial
renoven L’H Confidencial
L’Ajuntament de L’Hospitalet i
Roca Editorial han renovat el
conveni per convocar el premi
de novel· la negra L’H Confidencial fins a l’any 2013. En el
mateix acte es van presentar
les bases i el calendari de la
pròxima edició que es decidirà
el gener de l’any vinent.
El tinent d’alcalde d’Educació i
Cultura, Mario Sanz, i la directora
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de Roca Editorial, Blanca Rosa Roca,
van signar la pròrroga del conveni
per mantenir el guardó literari que
“cada cop agafa més renom, sobretot dins el gènere policíac”, en
paraules de la directora de Roca
Editorial.
La convocatòria de l’edició de
2011 del premi, dotat amb 12.000
euros, està ober ta fins al 30 de
setembre. Poden presentar-s’hi

escriptors de qualsevol nacionalitat
o procedència, amb novel·les de
gènere negre escrites en català o
castellà, originals, inèdites i que no
hagin rebut abans altres premis. El
jurat donarà a conèixer el guanyador
al gener i al març es presentarà el
llibre, que publica la col·lecció Roca
Criminal. L’edició 2010 la va guanyar
el basc afincat a Mèxic Erlaintz Gamboa, amb Caminos cruzados. # r .
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Convoquen l’edició 2011 del premi de novel·la negra de la ciutat

Gamboa durant la presentació del llibre premiat el 2009

