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El PPC quiere que
producciones de
teatros públicos
vengan a L’H
El Partido Popular ha solicitado
al teniente de alcalde de Cultura, Mario Sanz, que el Ayuntamiento inicie negociaciones
con el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure y el Centro
Dramático Nacional para que se
programen en la ciudad alguna
de las producciones de esos
teatros públicos.
Según el portavoz popular, Juan
Carlos del Rio “a muchos ciudadanos les gustaría ver espectáculos
de entidad sin tener que desplazarse a Barcelona o Madrid”. Para el
PP existe poca asistencia a las salas
municipales porque la oferta cultural no coincide con las necesidades
ciudadanas. # REDACCIÓN

GABRIEL CAZADO
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La Tecla Sala va acollir l’acte de presentació del llibre d’autors locals

Un llibret recull els darrers 100
títols publicats per hospitalencs
Més de 60 autors han presentat obres entre els anys 2003 i 2004
Novel·la, còmic, poesia, recerca
històrica, assaig, novel·la... són
alguns dels gèneres tractats
pels més de 60 autors i entitats
hospitalencs que han publicat
unes 100 obres entre el 2003
i el 2004. El llibret Ciutat plural. Llibres singulars recull tots
els títols, amb la biografia dels
autors i una ressenya de la seva
darrera producció.
Es tracta de la segona edició del
llibret, obra de la Biblioteca Tecla

L
L
I
B
R
E
S

Sala, l’Ajuntament de L’H, Perutxo
Llibres i el Centre d’Estudis de
L’Hospitalet. El llibre es pot consultar a les biblioteques de la ciutat.
Respecte l’edició anterior, gairebé s’ha doblat el nombre d’autors.
Alguns repeteixen, com els historiadors Jaume Botey, Carles Santacana, Mireia Mascarell o Dolors Marin; de la poesia d’Anna Maria Fontanals; o del cuiner Ferran Adrià.
També hi ha autors novells, com
Núria Gassó. Temes peculiars com

Las 100 mejores anécdotas de la II
Guerra Mundial, de Jesús Hernández o si ¿Fumar es un placer? de
Luis F. Zaurin.
No tots els autors són hospitalencs de naixement. Alguns hi viuen;
altres hi treballen. Tots, però, tenen
un vincle molt especial amb la ciutat. Com deia l’autora del llibre
l’Avenç, Mireia Mascarell, “L’Hospitalet és una ciutat complexa i estranya que t’atrapa i no saps ben bé
perquè”.

L’acte de presentació del llibre
es va realitzar a la Tecla Sala amb la
participació de molts dels escriptors. Els autors van aplaudir l’esforç
fet per entitats i consistori per tal
que molts llibres surtin a la llum i
que l’àmplia producció de la ciutat
es conegui. De la mateixa manera,
l’Àrea de Cultura ha engegat una altra iniciativa per potenciar els artistes plàstics. Està previst que es realitzi una exposició col·lectiva la pròxima primavera. # NÚRIA TORIL

151 obras optan
al certamen
Andreu Trias
Un total de 151 originales se
han presentado a la octava edición del Certamen Poético Andreu Trias, que se fallará el 5 de
marzo. El jurado de esta edición, que se reunió el día 12,
está encabezado por el poeta
Francesc Parcerissas y la escritora Júlia Costa, profesora de instituto y galardonada en varios concursos de literatura infantil.
También son miembros del jurado técnicos del Área Municipal de
Cultura, profesores y representantes de entidades de la ciudad. El
certamen Andreu Trias es una iniciativa del Grup Verba para fomentar la afición a la literatura. # R.

L
E
T
R
A
S

