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Concurs

L’H 12+1. Fins al 20 de novembre està obert el termini per triar nous artistes

Premis ARC

Nova edició del
certamen de
microrelats negres

El Teatre Joventut,
el Barradas i l’Oncle
Jack, nominats

Fins al 25 de novembre els aficionats
al gènere negre i les xarxes socials
poden participar en la setena edició
del concurs que convoquen el Cen
tre Cultural i la Biblioteca de la Bòbila
a Facebook, Twitter i Instagram. Els
relats han de tenir 140 caràcters com
a màxim en català o castellà, i han
d’incloure l’etiqueta #relatsnegres,
a Instagram. Hi haurà quatre premis,
dos dels lectors i dos del jurat, que
s’enduran un lot de llibres. Els pre
miats es donaran a conèixer el 19 de
desembre. y

L’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya
ha fet públics els nominats per als
premis ARC d’aquest any, que es
donaran a conèixer el 28 de novem
bre a Barcelona. En l’apartat Millor
programació d’espai musical està
nominat l’Oncle Jack. A més, l’Au
ditori Barradas i el Teatre Joventut
són els candidats a la Millor progra
mació de teatre o auditori. Entre els
artistes nominats es troben Love of
Lesbian, Manel, Els Catarres i Ra
mon Mirabet. y
Acte d’inauguració de l’exposició a la Tecla Sala, amb els 12 murals reproduïts al fons

Llibres

Neix a L’H SECC,
una editorial de
literatura fantàstica
Edicions SECC acaba de publicar
Històries de les Terres Albes i altres
relats, el seu segon llibre, amb el qual
inicia la Col·lecció Minairó, dedicada
a literatura fantàstica en català. L’edi
torial té la seva seu a la Torrassa i es
va estrenar amb la publicació d’El
camino de los ancestros, que l’auto
ra, Alícia Gili, va presentar a la Bibli
oteca Tecla Sala el passat octubre.
Podeu trobar més informació al web
edicionssecc.blogspot.com.es. y

El talent de carrer apropa
artistes, veïns i passejants

E

l Centre d’Art Tecla Sala
acull l’exposició L’Hospitalent
12+1, crònica d’una ciu
tat amb talent de carrer, que
fa visible la proposta 12+1 de pintar
en un mateix espai dotze murals, un
cada mes, durant els dotze mesos de
l’any. Aquesta acció ha fet que s’es
tableixi una relació entre artistes, ve
ïns i persones que transiten pel car
rer de Rosalía de Castro, a la sortida
del metro de la Torrassa.

La intervenció està vinculada a
Contorno Urbano, amb la col·labo
ració del Grup Mémora i Montana
Colors, i es tracta d’un projecte mul
tidisciplinari amb l’objectiu de cercar
noves vies de participació ciutadana
a l’espai públic, a través de l’art i
l’urbanisme. L’exposició estarà oberta
fins al 15 de gener.
Ara s’ha iniciat una nova convoca
tòria per escollir els 12 artistes que
participaran l’any 2017 en l’elabora

ció d’un mural a l’entrada del parc de
la Torrassa.
Per participar s’ha d’omplir la fitxa
que, junt amb les bases, hi ha al web
del Centre Cultural la Bòbila: www.
labobila.cat. A més, han d’aportar
un dossier digital de la seva feina. El
termini és fins al 20 de novembre. Els
seleccionats hauran de presentar
un projecte, rebran un premi de
400 euros i els materials i en farà
difusió del seu treball. y

Infants i joves

Casals de teatre
durant les festes
nadalenques
L’Associació Catalana de Teatre Edu
catiu organitza per a les vacances
escolars casals de teatre adreçats
a infants i joves nascuts del 2003 al
2013. Les activitats tindran lloc del
27 al 30 de desembre del 2016 i del
2 al 5 de gener del 2017, al Centre
Cultural Sant Josep. El preu és de 65
euros per persona, amb descomptes
per germans o per setmanes suc
cessives. Més informació a l’adreça
acte-@hotmail.com. y

