
| Cultura i Espectacles | 35EL PUNT AVUI
DIJOUS, 22 DE MAIG DEL 2014

10
21

50
-1

09
09

39
A

Les tres associacions de pu-
blicacions en català, l’AP-
PEC, de revistes, l’ACPC,
que agrupa la premsa co-
marcal, i l’AMIC, la de la
premsa gratuïta i els mit-
jans digitals, van celebrar
ahir conjuntament per pri-
mer cop la trobada anual de
la Nit de les Revistes i la
Premsa per fer entrega dels
guardons anuals als millors
editors i publicacions. En-
tre els premiats destaca Ca-
vall Fort com a millor em-
presa editora “pel seu ca-
ràcter innovador en la cap-
tació de nous lectors”.
Quant a les millors publica-
cions de l’any, es va reconèi-
xer com a millor revista Va-
llesos, “per la recuperació
de la memòria històrica i el
patrimoni en una simbiosi
de rigor en els continguts i

disseny”. Com a millor pu-
blicació comarcal es va pre-
miar Som Garrigues, ja
que s’ha “convertit en un
mitjà indispensable en la vi-
da econòmica i social de les
Garrigues”. L’agenda de
Barcelona Butxaca va ser

premiada perquè és “una
aposta de proximitat gratu-
ïta i innovadora”, i Auriga
perquè és “referent en l’àm-
bit científic del món clàssic”
i “lloc de trobada digital de
la seva tasca divulgadora”.
També es va guardonar el

portal web Viaempresa.cat
i el reportatge Els negats de
l’Estany de 1913, publicat
a la Revista de Banyoles,
“per l’anàlisi d’uns fets que
van fer que la ciutat visqués
d’esquena a l’estany durant
cinquanta anys”. ■
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Premien Cavall Fort

Les tres associacions de mitjans en català celebren
junts per primer cop la Nit de les Revistes i la Premsa

Imatge dels guardonats ahir al vespre en un acte al convent dels Àngels de Barcelona ■ ACN

L’Any Carmen Amaya va
començar fa just un any,
en l’anterior edició del Ciu-
tat Flamenco. Si l’any pas-
sat, l’ombra de la bailaora
mundial, nascuda a la Bar-
celoneta, es va fer notar
amb el ball de Rocío Molina
a la font del Somorrostro,
per exemple, ara s’ha vol-
gut destacar les dones que
avui trepitgen amb perso-
nalitat pròpia el camp de
l’art. L’única excepció és la
fusió d’imatges de Carmen
Amaya amb la música del
discjòquei Batonga, que ja
es va poder veure a la Fira
Mediterrània.

Eva Yerbabuena, Sol Pi-
có, Montse Sánchez d’In-
crepación Danza, Espe-
ranza Fernández + Pasto-

ra Galván i Maruja Garrido
marquen els límits d’un
cartell que s’allarga des
d’avui i fins diumenge i que
barreja sense complexos la
dansa contemporània i el
flamenc, i també el cante i
el toque amb el ball i l’au-
diovisual. També hi ha la
pintura, perquè s’exposa
les creacions del bailaor
Vicente Escudero

El Ciutat Flamenco
tanca l’Any Amaya
amb autores de forta
identitat artística

Les Carmen
Amaya d’avui
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Montse Sánchez,
d’Increpación ■ MERCAT


