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La Cobla Vila d’Olesa va participar als actes festius

notícia

La Coordinadora Sardanista
celebra el tretzè aniversari

L’Aplec de la Sardana va tenir lloc al parc de Can Boixeres
ara nostra intenció és que cada
barri tingui un grup de persones
que promoguin aquest ball”.

L’aplec sardanista arriba
a la vint-i-dosena edició
L’entitat va ser l’encarregada
d’organitzar, com ve fent des de
la seva fundació, el ja tradicional
Aplec de la Sardana, que aquest
any va arribar a la seva vint-i-dosena edició. El parc de Can Boixe-

res va ser l’escenari escollit, el
passat 5 d’octubre, per a la celebració d’una ballada de sardanes
amb la presència de les cobles La
Selvatana, La Principal de Collblanc i La Principal del Llobregat.
La jornada festiva, qualificada pels
organitzadors de l’esdeveniment
com “molt positiva i multitudinària”,
va posar el punt i final amb un concert musical que va tenir lloc a l’Auditori Barradas i on també va participar-hi la Cobla Selvatana.

IMACNA

La Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet va commemorar, el
passat 20 d’octubre, els seus primers tretze anys d’història amb una
ballada de sardanes i l’actuació estel·lar de la Cobla Vila d’Olesa.
L’acte festiu va tenir lloc a la plaça
de l’Ajuntament de la nostra ciutat.
Els orígens de la Coordinadora
Sardanista de L’Hospitalet es remunten a l’any 1983, al voltant del
Patronat de Cultura de l’Ajuntament. Al principi, l’entitat la van integrar una dotzena de sardanistes
vinculats al Foment Folklòric Sardanista del Centre Catòlic, els
Amics de la Sardana de Sant Josep, i diverses colles de Santa Eulàlia i Bellvitge. Un any més tard,
la pràctica totalitat dels barris de
L’Hospitalet tenien representació a
l’entitat sardanista. Actualment, la
Coordinadora organitza una mitjana de quaranta audicions cada
any, repartides per tots els barris
de la ciutat.
Segons Joan Noguera, membre de la Coordinadora Sardanista
de L’Hospitalet, “vam aparèixer
amb la idea de coordinar totes les
audicions de sardanes existents;
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Castellers, en marxa. Els Castellers de L’Hospitalet han iniciat els assajos per poder complir el calendari i presentarse en societat durant les Festes de Primavera. De moment, segons el
promotor de la colla, Joan Noguera, més d’un centenar d’hospitalencs
s’han interessat per participar, i només en aquests primers assajos hi han
assistit prop de quaranta, de totes les edats i condicions físiques. Els
assajos tenen lloc cada dijous al Centre Cultural Tecla Sala, a les 20h,
per als nens, i a les 21h, per als adults i joves. El vestuari de la colla
també està decidit: pantalons blancs, faixa negra i camisa color terra.

