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El vídeo ‘Es feo’ s’emporta el CL’HIPS
Realitzat pel barceloní Kike Maíllo sobre un tema de Manos de Topo
El videoclip Es feo, realitzat pel
barceloní Kike Maíllo sobre un
tema de Manos de Topo ha estat el guanyador de la cinquena
edició del CL’HIPS, el festival
de videoclips independents de
L’Hospitalet, que va proclamar
els guanyadors el 6 de juny.
Segons Ferran Farré, director del festival que organitzen
l’Ajuntament i diverses entitats, el
jurat “ha valorat l’estètica, el discurs,
la idea, la creativitat i, sobretot, si la
història del vídeo té relació amb la
història de la cançó”.
El segon premi ha estat per al gra-

nadí José Iglesias, que ha presentat el videoclip Paraísos artificiales
sobre un tema d’Eskorzo. El premi
del públic se’l va endur Iker Treviño
amb Black Lolita, d’un tema de The
Cherry Boppers. El millor classificat
local va ser Raúl Cuevas, amb el clip
La granja de Paula sobre una cançó
de Mazoni. Per últim, Àlex Ribas amb
A Berlín. Error 404 va aconseguir el
premi de la nova categoria Docuclips.
En total s’hi han presentat 111 videoclips. # r .
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Kike Maillo, guanyador de la cinquena edició de CL’HIPS

Vídeos participants al CL’HIPS
www.xtvl.tv/web/clhips

Toni Gascó guanya el
Festival de Monòlegs de L’H
espectacle que relata els problemes
amb què es troba un pallasso quan
actua en festes infantils i que acaba
fent crítica política.
El jurat el formaven entitats de
joves de la ciutat i el públic assistent
a la interpretació dels monòlegs, i va
valorar que fossin divertits, originals
i que tinguessin línia argumental.
L’organitzen l’Àrea de Joventut i The
Dubliners Irish Pub i hi han participat 13 monologuistes��. # redacció

Lliurats els
trofeus de la
IX Gimcana
Fotogràfica
Beatriz Martín, de l’equip Araneus, ha estat la guanyadora
del primer premi de la Novena
Gimcana Fotogràfica de L’Hospitalet, que es va disputar durant les passades Festes de Primavera. Els guardons es van lliurar el mes de maig i van atorgar el
segon premi a Daniel Corcobado i
l’equip Reincidentes, i el tercer, a
Estela Salinas i l’equip Moo. El premi
especial fou per a Juan Calderón i
el guardó SMS, de nova creació, per
a fotos enviades a través del mòbil,
per a Estaformat. En la primera fase,
la guanyadora va ser Antea Herrera,
del grup Pimpilimpausa.� # redacció
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Toni Gascó ha aconseguit el primer premi del Cinquè Festival
de Monòlegs Ciutat de L’Hos
pitalet, després de disputar-se
el 28 de maig la final entre els
tres millors classificats. El segon premi va ser per a Jaume
Rofes i el tercer, per a Domingo
Granados, que va guanyar l’edició
del 2007.
Gascó va interpretar el monòleg
Hazme reír, payaso de mierda, un
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Beatriz Martín

Toni Gascó, el primer premi de l’edició 2009

