
Nou Barris ha convocat ja les ba-
ses per participar en la 26a edi-
ció del seu tradicional concurs 
literari. Hi ha tres modalitats, en 
català i castellà, de poesia, pro-
sa i relat curt d’humor. Les obres 
podran ser presentades fins al 29 
de març. L’entrega de premis als 
guardonats tindrà lloc el dissab-
te 24 de maig al Centre Cívic Tor-
re Llobeta (Santa Fe, 2). El primer 
premi estarà dotat amb 300 eu-
ros en llibres i el segon, amb 200 
euros. 

El concurs 
literari arriba a 
la 26a edició

NOU BARRIS

El Boliche rescata els sopars
amb cinefòrum de l’Alexandra

ÓSCAR HERNÁNDEZ
BARCELONA

E
l tradicional cicle de cineso-
parfòrum que cada dimarts 
se celebrava a l’Alexandra, 
tancat des del desembre, 

acaba de ressuscitar amb èxit. El ci-
ne Boliche, el nou amfitrió, gairebé 
va omplir la sala on es va projectar 
Agost, i va desbordar el saló del res-
taurant on es va debatre la pel·lícula. 
El film, amb un duel entre Maryl 
Streep i Julia Roberts que s’endurà 
algun Oscar, s’ho mereixia. I l’expe-
riència cinematogràfica i gastronò-
mica també.
 La possibilitat de veure una bona 
pel·lícula abans de sopar amb la res-
ta d’espectadors i amb el crític de ci-
ne Antoni Kirchner, i comentar en-
tre tots la projecció, estava en perill 
d’extinció des que va tancar la mul-
tisala de la rambla de Catalunya. «Pe-
rò el promotor i empresari dels Ci-
nes Boliche, Alfons Mas, ha fet tot el 
possible per encaixar les tertúlies en 
la seva programació mantenint-ne 
l’esperit», explica Kirchner, impul-
sor d’aquesta activitat que organit-
za cada dimarts des del 2007.

La primera sessió reuneix 70 aficionats que van debatre sobre ‘Agost’
prar els drets de l’obra de teatre, que 
l’intercalat de primers plans amb 
preses més obertes marquen el rit-
me... Històries i dades revelades per 
Kirchner que ajuden a assaborir la 
pel·lícula.
 La primera projecció amb cinefò-
rum de l’any va atraure unes 70 per-
sones. Entre elles hi havia Lali Ciste-
ré, exfuncionària de la Generalitat 
jubilada que ha assistit a una dese-
na dels sopars de Kirchner. «M’agra-
da perquè a diferència d’altres ci-
cles aquí tothom pot intervenir-hi. 
A més Kirchner s’ho prepara molt 
bé, ho fa molt amè», explica.

SUBTÍTOLS EN CATALÀ / Una altra pecu-
liaritat de les pel·lícules comentades 
és que totes s’emeten en versió origi-
nal i se subtitulen en català, caracte-
rística dels films de Cinemes Bo-
liche, que en fa la seva subtitulació. 
«Jo no m’he adonat que els subtítols 
eren en català fins a mitja pel·lícula», 
diu satisfeta Mercè Escayola, una al-
tra fan d’aquest cicle de cinefòrum. 
La cita és cada dimarts. I el preu, amb 
pel·lícula i el sopar de menú inclòs, 
és de 28 euros.  H

33 Sopar amb cinefòrum de la setmana passada al restaurant Jockey.

JOAN PUIG

 El 28 de gener, el sopar al restau-
rant Jockey (París, 205, a només uns 
minuts a peu del Boliche) i la poste-
rior tertúlia va servir per aprendre 
moltes coses d’Agost: que Roberts no 
porta maquillatge en cap escena (per 
primer cop), que els actors van viu-

re uns quants dies a la casa d’Okla-
homa per familiaritzar-s’hi, que la 
vivenda (un personatge més) la va 
comprar el director, que aquest va 
oferir a George Clooney participar 
en la producció perquè són amics i 
aquest últim havia fracassat al com-

SARRIÀ-SANT GERVASI

El llibre Els Encants i la Fira de 
Bellcaire. Imatge i història de 
Barcelona, que s’acaba de presen-
tar, recopila vuit segles de vida 
d’aquest enclavament. L’obra, 
fruit de la tasca realitzada per 
sis historiadors durant tres anys, 
comprèn des del seu origen me-
dieval fins al seu actual emplaça-
ment. Els autors, que pertanyen 
al Taller d’Història del Clot-Camp 
de l’Arpa, enumeren també els 
gremis més significatius que van 
compartir l’espai comercial.

Sis autors units 
al llibre ‘Els 
Encants’

SANT MARTÍ

La societat Barcelona Activa ges-
tionarà un curs d’auxiliar de cui-
na dirigit especialment als joves 
dels barris del Bon Pastor i Baró 
de Viver. Aquestes dues zones es-
tan especialment castigades per 
la crisi econòmica i tenen una ta-
xa de desocupació superior a la 
mitjana de la ciutat. El curs labo-
ral tindrà un total de 300 hores 
de classes teoricopràctiques i 80 
hores més de pràctiques en dife-
rents empreses. 

Curs d’auxiliar 
de cuina
per a joves

SANT ANDREU

HORTA-GUINARDÓ

La plaça d’Eivissa 
exporta actes lúdics

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Les activitats que es realitzen a la pla-
ça d’Eivissa s’han traslladat a la de 
Bacardí a causa de les obres que s’es-
tan portant a terme en la primera i 
que estan previstes que finalitzin en-
tre el juny i el juliol. Així, a la plaça 
de Bacardí s’organitzaran la ballada 
de sardanes, la mostra de pintures i 
la fira d’artesania. 
 Les sardanes estan programades 
per al 23 de març, 27 d’abril i 25 de 
maig, entre altres convocatòries. 
El certamen de pintura se celebra 
el primer diumenge de mes i la fira 

d’artesania, el tercer divendres de 
mes. La plaça d’Eivissa tornarà a re-
cobrar les activitats lúdiques quan 
finalitzin les obres.
 Aquesta popular plaça tindrà 
una imatge renovada, però conser-
varà tot el seu encant. La reforma 
tornarà la plaça als vianants i reacti-
varà comercialment la zona. Els via-
nants seran els grans beneficiaris ja 
que guanyaran 800 metres quadrats 
més en un entorn sense vorades, grà-
cies a la plataforma única (voreres i 
calçada al mateix nivell). Els treballs 
tenen un pressupost de 835.000 eu-
ros. H 33 La plaça de Bacardí, que ara acollirà més actes populars.
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