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Literatura. La Festa de les Lletres Catalanes d’Òmnium tindrà lloc aquest any a Gornal i convoca un munt d’activitats paral·leles

La Nit de Santa Llúcia omple
l’agenda cultural de la tardor
El programa
yyy 17 de novembre, 19h
Debat: L’apoderament de la
ciutadania. Amb Héctor Silveira
(UB), Pablo Romero (Convenció
C. Ciutadana Cat.) i Jofre Rojas
(AV Collblanc-la Torrassa).
Centre Cultural Collblanc-la
Torrassa (c. de la Mare de Déu
dels Desemparats, 87)

Jaume Botey (UAB), Carles
Sastre (CSC) i Marta López
(Càritas). Centre Cultural Santa
Eulàlia (c. de Santa Eulàlia, 60)

yyy 18 de novembre
• 11h. Ruta poètica a Collblancla Torrassa, a càrrec de
l’Associació Ara i Punt Òmnia
JIS-Arrels. Inici: Ronda de la
Torrassa, 105. Inscripcions: info@
associacioara.cat
• 18h. Taller de rap amb Ítaca-Els
Vents a càrrec de Pau Llonch.
Antic Cinema Romero (c. del
Doctor Martí i Julià, 91)
• 19.30h. Joan Casas, premi
Víctor Català del 1979. L’escriptor
hospitalenc narra la seva
experiència conduït per Joan
Soto. Ateneu de Cultural Popular
(c. de Santa Anna, 1-7)

• 19h. Debat: L’equitat i l’estat

yyy 25 de novembre, 18h
Encesa de llums de Nadal. Plaça
de l’Ajuntament
yyy 1 de desembre

Actuació durant ‘Les lletres surten al carrer’ a Bellvitge, amb motiu de la Nit de Santa Llúcia

P

er primer cop, la Nit de
Santa Llúcia, que organitza
Òmnium Cultural des de
fa 66 anys per premiar les
millors obres escrites en català, se
celebrarà a L’Hospitalet. Serà el 16
de desembre al Poliesportiu Municipal Gornal, en una vetllada ideada
per Joan Font, director d’Els Comediants, i que comptarà amb la participació del cantautor hospitalenc
Dani Flaco, la dansa urbana d’Street
Squad i diferents formacions de l’Escola Municipal de Música-Centre de
les Arts. La gala està oberta a tothom
i les entrades es poden adquirir al
web nitdesantallucia.cat.
Amb motiu de la coneguda com
la Festa de les Lletres Catalanes,
la ciutat s’hi ha abocat amb un
programa d’activitats paral·leles fins
al 16 de desembre. Equipaments,
entitats i col·lectius ciutadans de
L’Hospitalet han organitzat xerra-

Equipaments, barris,
col·lectius ciutadans i
artistes hospitalencs
s’aboquen a celebrar
el certamen literari
des, debats, tallers, actes lúdics i
culturals per a totes les edats, entre
els quals destaca Les lletres surten
al carrer, que està visitant diversos
barris i convidant el veïnat a participar de les activitats que es duen
a terme a diversos espais públics.
[Vegeu requadre adjunt.]
Implicació per la cultura
En la presentació dels actes, l’alcaldessa Núria Marín ha destacat
que la celebració de la Nit de Santa
Llúcia a L’Hospitalet “és una oportunitat per donar a conèixer la ciu-

tat. És un projecte il·lusionant per a
les entitats de L’H, que fa tants anys
que hi treballen i a les quals vull felicitar per la seva implicació, treball
i esforç en aquesta Nit de Santa
Llúcia”. Per la seva part, el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, s’ha
referit a la importància del fet que la
cultura “torni a estar al centre de la
vida pública per permetre la igualtat
d’oportunitats. És el millor antídot
contra la intolerància”, ha dit.
Pel que fa als originals que concursen a la Nit de Santa Llúcia, se
n’han presentat 22 al Premi Sant
Jordi de novel·la; 64, al Carles Riba
de poesia; 38, al Mercè Rodoreda
de contes i narracions; 18, al Folch
i Torres de novel·la infantil; 13, al
Joaquim Ruyra de narrativa juvenil,
i 36, al Frederic Roda de teatre. y

i

Més informació: nitdesantallucia.cat

yyy 19 de novembre
• 10h. Pintada poètica: En
trànsit, organitzada pel JIS.
Sortida: ronda de la Torrassa.
Inscripcions: tania@joves.org.
• 10h. Les lletres surten al carrer:
Collblanc-la Torrassa. Tallers
d’animació infantil, literatura
arran de terra, cançons i poesia
musicada i taller de rap. Mercat
de Collblanc
yyy 24 de novembre, 19h
Debat: Què és de qui? Amb

del benestar. Amb Lluís Vila
(UAB), Dolores Ruiz (Creu
Roja), Rosa Gironès (Talaia) i
Bea Cantero (Mujeres Pa’lante).
Centre Cultural Bellvitge (pl. de la
Cultura, 1)
• 20h. Festa final del VOC 2016.
Premis i mostra d’audiovisual en
català. Exhibició i proclamació
dels guanyadors del certamen
d’audiovisuals en català. Ho org.:
Òmnium Cultural. Salamandra 2
(av. del Carrilet, 301)
yyy 13 de desembre, 17h
Conversa: Llegir per parlar, llegir
per aprendre, amb textos de
Montserrat Roig. Conduïda per
Emília López. Ho org.: Centre
de Normalització Lingüística i
Biblioteques de L’H. Inscripcions
a la biblioteca o al telèfon del
CNL, 93 440 65 70. Biblioteca
Josep Janés (c. del Doctor Martí i
Julià, 33)
yyy 16 de desembre, 20h
66a Nit de Santa Llúcia.
Informació i venda d’entrades:
nitdesantallucia.cat. Poliesportiu
Gornal (c. de Can Tries, 20)

Curtmetratges. El festival de cinema de curts fets en 48h i de cooperació pel desenvolupament lliura els premis 2016

Professionalitat a MetropoL’His i GlobaL’H

E

ls Cinemes Filmax Gran Via
han estat l’escenari de la gala
de projecció de curtmetratges
i lliurament de premis de MetropoL’His 2016, uns treballs que un
any més han destacat per la seva
professionalitat i originalitat. L’acte
l’ha presentat el monologuista hospitalenc Raúl Alcaraz.
“En l’edició d’enguany hi ha hagut més de 180 inscrits, el palmarès
ha estat molt bo i el jurat ha tingut
molta feina per la gran qualitat dels
originals”, ha explicat la codirectora
del festival, Gemma Gimeno.
Els curtmetratges realitzats en
48 hores havien de complir tres
premisses: una ubicació a L’Hospitalet, en concret, l’esplanada del
carrer del Montseny amb el pas-

Alguns dels premiats i organitzadors al ‘photocall’ del festival

seig de Colom; un objecte o acció
amb algú que fes volar un avió de
paper; i la frase “I què faig jo ara
amb aquestes dues hores que em
sobren?”. En aquesta categoria, El
Furlas, teoría y práctica del cosmos,
de Pol Picas, s’ha endut el premi del
públic al millor curtmetratge, i Adrià
Chamorro, el d’interpretació per El
Furlas. El primer premi ha estat per
a El fundimiento de Sílvia, Ainara,
Arianna, Lola, Amanda i Laura i, el
segon premi, per a Vientos de papel, obra de Carlos Jovacho.
A la categoria GlobaL’H de curts
de cooperació pel desenvolupament i sobre els drets humans hi
podien participar autors d’arreu
del món. El premi d’animació l’ha
guanyat Una aventura de miedo, de
Cristina Vilchez; el primer premi ha
estat per a Cenizo, de John Mikel
Caballero, i el segon per a Un lugar,
d’Iván Fernández de Córdoba. y

