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CULTURA

Convocat el
8è certamen
de poesia
en record
d’Andreu Trias

Vint-i-unè
concurs de
fotografia
del Club
Muntanyenc

El Centre Catòlic ha obert el
termini per presentar obres
al vuitè Certamen de Poesia
Andreu Trias. Els treballs poden lliurar-se a l’entitat de la
rambla de Just Oliveras fins
al 31 de desembre.
Els organitzadors del concurs poètic en record del
membre de l’entitat i polifacètic
home de cultura es plantegen
com a repte en aquesta vuitena
edició augmentar el nombre de
participants, que l’any passat va
ser de 177 persones, especialment de residents a L’Hospitalet i
d’infants i joves de la ciutat.
És per això que l’organització
fa una crida als ensenyants de
L’Hospitalet perquè animin els
seus alumnes a participar-hi. Alhora, la convocatòria s’ha inclòs a
la guia Intro d’activitats i programes educatius per a aquest curs
escolar a L’Hospitalet.
Els guardons estan dividits en
quatre categories: infantil (fins als
11 anys), juvenil A (de 12 a 14),
juvenil B (de 15 a 18) i sènior (a
partir de 19 anys). # R

El Club Muntanyenc obre
fins al dia 15 d’octubre el
termini per participar en la
vint-i-unena edició del Concurs de Fotografia de Muntanya. El certamen és obert a
tots els afeccionats a la fotografia de l’Estat espanyol. Els
treballs participants seran exposats del 4 al 12 de novembre a la
sala d’actes de l’entitat.
Les fotografies han de tenir
com a tema central la muntanya
en tot els seus aspectes: esports,
natura, fauna i flora silvestre, sense elements aliens al món rural.
Els treballs es poden presentar
en color o en blanc i negre, en
qualsevol format però sense manipular, amb una mida d’entre 18
i 40 centímetres.
Hi haurà tres guanyadors que
rebran 60, 50 i 40 euros, més
trofeus. Els socis del Club Muntanyenc poden optar també al premi social de l’entitat. El veredicte
es donarà a conèixer el 20 d’octubre. Les obres s’han de lliurar
al Club Muntanyenc (c. Reforma,
5), Monrós Copifoto (c. Roselles,
17), Company fotògraf (pl. Ajuntament) o Jap fotògraf (av. Josep
Tarradellas, 213). # R .
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Corbacho alcalde y Corbacho actor se saludan en el plató de Santa Eulàlia

Corbacho & Corbacho
El alcalde visita el rodaje de la primera película del actor de L’H
Los dos Corbachos más co-

C
nocidos de Santa Eulàlia, el
I
alcalde Celestino y el actor
N
José, se encontraron el pasaE

do 23 de septiembre en su
barrio. El alcalde visitó el rodaje de la primera película del
actor, Tapas, que está rodando
junto a Juan Cruz en diversos locales de Santa Eulàlia.
El rodaje de Tapas ha revolucionado Santa Eulàlia, donde han
recabado extras. Primero se roda-

ron las escenas en un bar de la
calle Comerç –el bar de Lolo en
la película–, después los interiores de la cocina del bar en La Farga y, ahora, el plató se ha trasladado a unas instalaciones de la
calle Santiago Rusinyol.
La opera prima de los hospitalenses Corbacho y Cruz, autores del guión y directores, narra
cinco historias cotidianas con las
que el espectador puede sentirse
identificado. El reparto lo forman

Ángel de Andrés, María Galiana y
Amparo Moreno, entre otros. El
título Tapas tiene un doble sentido. Por una parte, alude al bar
donde se desarrollan las historias
y, por otra, a las historias que esconden los personajes.
La película la producen Tusitala Films y Filmax, empresa que
también tiene su sede en la ciudad. Precisamente, su director
Julio Fernández visitó el plató
junto al alcalde. # R.

