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Institucions. Trobada entre el conseller Mascarell i l’alcaldessa

Poesia. Albert Pera, guanyador sènior

Albert Pera recull el premi de mans del regidor Jaume Graells

Premis del 15è Andreu Trias
L’alcaldessa Marín i el conseller Mascarell van visitar les exposicions de Burtynsky i Ribas

foto cedida per premsa

Compromís per projectar
el Centre d’Art Tecla Sala
Generalitat i Ajuntament es comprometen a
posicionar el Tecla Sala com a equipament de
la xarxa de centres d’art contemporani catalans

L

’alcaldessa de L’Hospitalet,
Núria Marín, i el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, en
la visita que han fet al Centre d’Art Tecla Sala aquest mes de
març, s’han compromès a treballar
conjuntament per donar més projecció a aquest equipament artístic i
potenciar-lo com un dels centres de
la xarxa de museus d’art contemporani de Catalunya. Marín ha valorat

el treball conjunt d’Ajuntament i Generalitat, “en moments de dificultat”,
i ha afegit que “a L’H les polítiques
culturals tenen un important paper
de vertebració social. Creiem en la
dimensió social de la cultura i treballem perquè tothom hi tingui accés”.
Per la seva part, el conseller de
Cultura ha manifestat la voluntat del
Departament de posar a disposició
dels centres artístics catalans, com

ara el Tecla Sala, la Col·lecció Nacional d’Art contemporani i ha afegit
que “els projectes de futur que té
previst fer la Conselleria lliguen molt
bé amb els d’aquest Ajuntament”.
Mascarell ha posat en relleu que “el
Tecla Sala és una de les terminals
nervioses culturals del nostre país i
en això hem d’esmerçar els recursos
i l’esforç”.
La xarxa de centres d’art contemporani, que vol impulsar la Generalitat, s’estendrà arreu del país. L’alcaldessa ha destacat les possibilitats
que presenta el Tecla Sala –antiga
fàbrica tèxtil rehabilitada– i el seu caràcter de centralitat metropolitana. y

Albert Pera, de 83 anys i veí de Mataró, amb l’obra Harmonia, ha estat
el guanyador del primer premi sènior
del XV Certamen de poesia Andreu
Trias, convocat pel Col·lectiu Verba
del Centre Catòlic. El concurs està
dedicat a la memòria de qui fou president de l’entitat, un hospitalenc notablement compromès amb la cultura
local que va morir el 1996.

El jurat del certamen ha valorat
enguany un total de 112 obres. En
conjunt, al llarg dels 15 anys de trajectòria d’aquests guardons s’hi ha
presentat més de 1.800 poemes.
A la cerimònia hi van participar
la companyia hospitalenca Plàudite, amb un espectacle de dansa, i
l’actriu i poetessa Estel Solé, que va
llegir els versos guanyadors. y

Llibres. Ara, a la rambla de Just Oliveras

20 anys de la llibreria Perutxo
La llibreria Perutxo celebra aquest
2012 els seus 20 anys de trajectòria dedicada a la venda de llibres i a
la divulgació de la lectura a la ciutat. Després de diferents ubicacions
sempre al barri del Centre, des de fa
uns anys és a la rambla de Just Oliveras. La Perutxo, fundada per Carles Ferrer i Jacinto Camba, destaca
pel seu ampli catàleg literari i per les
seccions de gènere negre, infantil,
còmic, assaig i viatges. y

