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Cultura i Xarxes ()

La producció belga Le Réveil, de Marc-Henri Wajnberg, és la guanyadora del premi Ciutat de Badalona a la Millor Pel·lícula
del Festival Internacional de Filmets de Badalona (http://www.rcb.es/tvb/programes/festival2.htm). Wajnberg, que va ser
divendres a Badalona per assistir a la sessió de cloenda del festival, va pujar a l'escenari del teatre Zorrilla per recollir també
el premi especial del públic, ja que Le Réveil va ser també el lm més votat pels espectadors.
Un desbordat teatre Zorrilla va esclatar en aplaudiments quan el director belga Marc-Henri Wajnberg, va pujar a l'escenari
per recollir el seu premi. Wajnberg va ser el gran guanyador del Festival Internacional de Filmets de Badalona. El seu lm
Le Réveil, li va valer el premi ciutat de Badalona a la millor pel·lícula, dotat amb 500.000 pessetes i la Venus de Badalona.
El curtmetratge, que explica en 7 minuts el sorollós despertar d'un home, va guanyar també el premi especial del públic a
la pel·lícula més votada pels espectadors.
La resta del premis Venus de Badalona del Festival Internacional de Filmets, dotats amb 100.000 pessetes i la Venus de
Badalona es van quedar a Espanya. El català Javier Ruiz va ser el guanyador del premi a la millor pel·lícula de cció pel
seu curt Treitum. El premi a la millor animació va ser per a Suspeitia, una producció del portuguès Jose Miguel Ribeiro. El
Olvido de la Memoria, d'Iñaki Elizalde, va obtenir el premi al millor documental, i Patxi Araujo va recollir el premi a la millor
videocreació per El extraño viaje de Mr Hooper.
A banda dels premis atorgats pel Jurat O cial del certamen, es van entregar un total de 13 premis especials. Entre el
premiats, 4 badalonins: Takuró Takeuchi, Joan Vidal, Toni Planells i Jaume Carreras. Gavà Televisió es va endur el
reconeixement al millor treball d'una televisió local, per L'aqüífer del Delta del Llobregat, mentre que el Comitè Organitzador
del Certamen va atorgar un premi especial als cineastes Jan Baca i Toni Garriga, per la seva aportació al català i per la
seva trajectòria internacional.
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QUI SOM?
Som una plataforma multimèdia que proporciona continguts i serveis a més de 200 ràdios, televisions i mitjans en línia locals
d’arreu de Catalunya. Treballem perquè aquests mitjans puguin completar la seva programació amb continguts variats de
qualitat, i accedir a serveis que els permetin millorar els seus sistemes de treball i ser més competitius.
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CONTACTA'NS
Xarxa Audiovisual Local (XAL)
Travessera de les Corts, 131-159
Pavelló Cambó Recinte Maternitat
08028 Barcelona

+34 935 080 600
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