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La llibreria de Lleida El 
Genet Blau guanya el 
Memorial Fernando Lara
El premi reconeix una nova iniciativa 
empresarial en el sector del llibre
La llibreria El Genet Blau, ha 
estat guardonada en la 27a 
edició del reconeixement 
que atorga la Cambra del 
Llibre de Catalunya.

Barcelona
ACN
D’aquesta manera, s’endú un dels 
grans premis que es lliuren en el 
marc de la Nit de l’Edició –que 
se celebrarà el 13 de desembre 
al Teatre Condal de Barcelona–. 
Es tracta del Memorial Fernando 
Lara, que atorga la Cambra del 
Llibre de Catalunya des de 1995, 
i que reconeix un jove empresari 
o una nova iniciativa empresarial 
del sector del llibre, ja sigui edi-
tor, distribuïdor, llibreter o gràfic. 
La llibreria, especialitzada en li-
teratura infantil, juvenil i àlbums 
il·lustrats per a tota la família, va 
obrir les seves portes l’any 2000 
al centre històric de Lleida, i l’es-
tiu del 2021 ha obert una segona 
llibreria, aquesta a la Vila de Grà-
cia de la ciutat de Barcelona.

D’altra banda, la companyia 
teatral Tricicle rebrà el Premi At-
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làntida, un reconeixement que 
des de 1986 el Gremi d’Editors de 
Catalunya lliura anualment a una 
persona o entitat que s’ha distin-
git per la defensa i promoció de la 
cultura en general, de la defensa 
de la propietat intel·lectual, i del 
foment de la lectura. El Premi de 
Traducció Ángel Crespo que lliu-
ra l’Associació Col·legial d’Escrip-

tors de Catalunya des de 1998, 
està reconegut com un dels cer-
tàmens més prestigiosos del món 
de la traducció per l’alt nivell de 
les obres candidates de cada any. 
El guanyador del premi d’aquest 
2021 ha estat a Magdalena Pal-
mer per la traducció de l’anglès al 
castellà de l’obra Otoño d’Ali Smi-
th, publicada per Nørdica Libros.

La Màxima, la companyia de tea-
tre de la Fundació Privada Ilersis, 
va oferir ahir una representació 
a la Universitat de Lleida, davant 
l’alumnat de 3r de Psicologia, en 

el marc de la Càtedra d’Innova-
ció Social i en el marc del projec-
te Aprenem Junts, amb l’objec-
tiu de destacar els valors socials 
que té el teatre.

La companyia teatral la 
Màxima s’estrena a la UdL
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Debat a l’IEI 
sobre els 
nous formats 
audiovisuals
L’Institut d’Estudis Ilerdencs 
va acollir ahir la tercera sessió 
del cicle de debats sobre Hu-
manitats Digitals amb Els nous 
formats audiovisuals: humani-
tats i noves tecnologies, amb 
la participació de l’historiador 
Ramon Usall i Jesús Bosch, di-
rector general d’Starloop Stu-
dios, a més de Guillem Roca 
com a moderador.

L’infermer i escriptor gadità Al-
berto Puyana ha estat el guan-
yador del 13è cibercertamen Hi-
pàtia d’Alexandria de literatura 
breu, organitzat per l’Associació 
ANIM de Lleida, i que enguany 
estava centrat en el tema de la 
Prostitució: abolició o regula-
ció?, amb el relat El lunar de la 
suerte, protagonitzat per una 
prostituta d’uns trenta anys a 
qui l’oncle empeny a prosti-
tuir-se essent una nena orfe. 

El premi Hipàtia 
d’Alexandria, per 
Alberto Puyana

El Museu de Camins, un museu 
a l’aire lliure situat a la Vall de 
Siarb (Pallars Sobirà) ha rebut 
200 voluntaris aquest estiu en 
els seus camps de treball i tam-

bé 740 visitants a una de les sa-
les principals, el Despoblat de 
Santa Creu de Llagunes, que ha 
ofert quatre modalitats de visita, 
entre elles teatralitzades.

El Museu de Camins de la 
Vall de Siarb rep 740 visitants
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‘Crims’ rep el Premi Nacional de Comunicació
Una recreació d’un programa de ràdio, conduït per la periodista Gemma Nierga, va ser el marc per al 
lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació, ahir al Palau de la Generalitat. Entre els premiats hi 
havia el programa de ràdio ‘Crims’, dirigit i presentat pel lleidatà Carles Porta, el programa ‘Polònia’, la 
revista ‘Sàpiens’, la plaforma digital de cinema Filmin o Júlia Otero.  /FOTO:  Pau Cortina (ACN)


