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Reunión del jurado de
los premios Ciutat de L’H
Este año, la presidencia honorífica la ostenta José Montilla
El próximo 15 de mayo
se darán a conocer los
premiados de la 12ª
edición de los premios que
reconocen a entidades
y particulares que han
destacado por su labor

El jurado de la 12 edición de los
Premios Ciutat de L’Hospitalet
se reunió el 19 de marzo para
deliberar sobre los galardona
dos de esta edición, que se da
rán a conocer el 15 de mayo. El
president de la Generalitat, José
Montilla, ostenta la presidencia
honorífica del jurado, del que
forman también parte la alcal
desa Núria Marín, que ocupa
la presidencia ejecutiva, y los
portavoces de los grupos municipa
les, además de personalidades en
diferentes campos sociales.
En la edición 2009 se ha invita
do a participar en el tribunal al director de La Vanguardia, José An
tich; al presidente del Consell de
Síndics de L’H, Santiago Ballesté; al
conseller de Medi Ambient i Habi
tatge, Francesc Baltasar; al presiden
te del Consejo de Administración de
Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet;
al vicepresidente primero de la Me
sa del Parlament, Higini Clotas; a
la consellera de Salut, Marina Geli;
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Miembros del jurado tras la reunión en Can Buxeres

al secretario general de CDC, Artur
Mas; al periodista y crítico televisivo
Ferran Monegal; al director de El Periódico de Catalunya, Rafael Nadal;
a la escritora Rosa Regàs; al director
del Laboratori NanoBioenginyeria
del Parc Científic de Barcelona, Jo
sep Samitier, y a la presidenta del
PPC, Alícia Sánchez-Camacho.

Además, la portavoz municipal
de CiU, Meritxell Borràs, ha criticado
la selección previa de los candida
tos realizada por el comité de ex
pertos, que no ha incluido ninguno
de los propuestos por CiU. Borràs
ha pedido las actas para conocer los
criterios seguidos por el comité en
esta selección. # redacción

L’Hospitalet, primera opció per
acollir el Museu del Còmic
El conseller Tresserres i l’alcaldessa han iniciat converses sobre el tema
El conseller de Cultura de la Ge
neralitat, Joan Manel Tresserres,
ha confirmat que L’Hospitalet
encapçala el rànquing de pos
sibles seus del Museu Nacional
del Còmic, tot i que la conjun
tura econòmica actual està suposant un fre per al projecte. Tresserres va fer aquestes declaracions
en finalitzar la visita institucional que
va realitzar a L’H acompanyat per
l’alcaldessa, Núria Marín.
Després de visitar el Centre Cul
tural Tecla Sala, la biblioteca central
i l’edifici de l’Harmonia, conseller i
alcaldessa han desvetllat que han
iniciat converses sobre la possibili
tat que la ciutat sigui la futura seu
del Museu del Còmic de Catalunya.
“L’Hospitalet –va dir Tresserres– és
la primera opció, però la conjuntura
econòmica no ens permet gaires
alegries. Tot i això, és important que
apostes de país es facin a ciutats
com L’Hospitalet. L’entorn metropo

ha mostrat la predisposició de la ciu
tat per col·laborar amb la conselleria
per tal d’acollir equipaments de re
ferència de país.
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n L’Harmonia, a punt

Joan Manel Tresserres

lità ha d’acollir enclavaments cultu
rals de referència. A més, s’ha de notar que L’H és la segona ciutat de
Catalunya”.
L’alcaldessa, per la seva banda,

Sobre l’edifici de l’Harmonia, que
es reobrirà el maig, l’alcaldessa ha dit
que “la intenció és convertir aquest
equipament patrimonial en un espai
cultural de referència obert a l’ús ciutadà”. L’edifici del segle XVI, que forma part del conjunt històric del carrer
del Xipreret, s’ha sotmès a una rehabilitació integral emprant tècniques
arquitectòniques innovadores i res
pectuoses amb el medi ambient.
Segons el conseller, “s’ha fet una intervenció de qualitat on s’ha aconse
guit respectar la noblesa de l’edifici
i al mateix temps fer-lo sostenible”.
L’Harmonia acollirà exposicions del
fons d’art del Museu i activitats de
caire ciutadà. # r .
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