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Coordinadora
sardanista: 26
anys de tradició

Aniversari
del grup Tot
Bellvitge els
dies 14 i 15
de novembre

L’entitat fomenta la dansa a la ciutat
“El màxim objectiu és que
no es perdin les nostres
arrels”, diu la presidenta
l’Aplec de L’Hospitalet, que va tenir
lloc els dies 24 i 25 d’octubre, són
dues de les principals activitats anu
als de la Coordinadora Sardanista
de la ciutat.
Ara, l’entitat ja està preparant els
cursets de sardanes que tradicional
ment ofereixen a escoles, casals i
diverses entitats. “Des del mes de
gener i fins a l’abril, prop de 500
persones de L’Hospitalet de totes
les edats aprenen cada any a ballar
sardanes a les nostres classes”, diu
la presidenta. I afegeix: “El màxim
objectiu és que no es perdi la tra
dició, les nostres arrels, hem de
conviure amb altres cultures però
no podem permetre que desapare
gui la cultura catalana”. Mercè Tubau
posa d’exemple la festa de Tots
Sants. “No pot ser que Halloween

Gabriel Cazado

Amb la celebració d’una mis
sa a l’església de Santa Eulà
lia de Mèrida la Coordinadora
Sardanista començ a els ac
tes de celebració del seu 26è
aniversari. “Acompanyats per
la Cobla Vila d’Olesa, a l’interior del temple ballarem la
sardana La colometa i escolta
rem Somni i Els peus de la
Verge. Serà molt emocionant”,
manifesta la presidenta de la
Coordinadora Sardanista, Mercè
Tubau.
L’aniversari, que la coordinadora
tenia previst celebrar al tancament
d’aquesta edició, inclou un esmor
zar de germanor, una ofrena floral al
Músic solitari de la plaça de l’Ajun
tament i una ballada de sardanes al
mateix lloc. A més, el Grup Verba
ofereix un recital de poesia amb
textos del que fou poeta i primer
president de la Coordinadora Sarda
nista, Andreu Trias, i també lletres
de sardanes. Tot plegat per acabar
amb un festival de globus.
La celebració de l’aniversari i de
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“Han estat uns anys molt po
sitius perquè som una entitat
viva i amb moltes ganes de fer
coses”, resumeix entusiasmat el
president del Grup Sardanista
Tot Bellvitge, Emili Salas, parlant
dels 24 anys de la entitat.
Els actes d’aniversari s’iniciaran
amb un concurs de sardanes
inèdites que se celebrarà al
Centre Cultural de Bellvitge el dis
sabte dia 14, a les 18.30h. S’hi to
caran sardanes i els participants han
d’endevinar l’autor i la sardana.
El diumenge dia 15, a les 10.30h,
hi haurà una trobada de puntaires
al passeig de la Mare de Déu de
Bellvitge i, a les 12h, amb la cobla
Vila d’Olesa, es farà una exhibició
de 15 colles sardanistes veteranes,
davant de la parròquia.
“Volem engrescar el jovent a par
ticipar en les nostres activitats, com
cursets de sardanes tot l’any, tai-txi
o el taller de lectura de poesia,
entre d’altres”, diu Salas, recent re
elegit president de l’entitat. La nova
junta la completen Dídac Vargas,
sots president; Fàtima Marraja, se
cretària; Antonia Hernández, treso
rera, i Lluïsa Martí, Lluís Quevedo i
Magdalo Quirós, vocals. # m . s .
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Ballada de l’Aplec de L’H a la plaça de l’Ajuntament

guanyi terreny al tradicional dia de
la Castanyada”, manifesta.
Una altra de les tasques de
l’entitat és coordinar les ballades de
sardanes a L’Hospitalet, que orga
nitzen els grups dels barris gairebé
cada setmana.

La crisi econòmica també ha
afectat algunes de les subvencions
que rebia l’entitat. “Ara només re
bem l’ajut de l’Ajuntament i els di
ners que aconseguim fent sortejos
o dels anuncis que es publiquen al
llibret de l’Aplec”, diu. # marga solé

El Festival de Fandangos llega
a su vigesimoprimera edición
El Polideportivo Sergio Manza
no de Bellvitge acoge de nuevo
el Festival de Fandangos que
organiza el Centro Andaluz Ca
sa de Huelva de L’Hospitalet.
El festival tendrá lugar el 14
de noviembre, a partir de las
19 horas, y contará con cantantes,
bailaores y guitarristas.
El cabeza de cartel es Antonio
Rastrojo, un cantaor de prestigio en
su tierra, que cuenta con un disco
y con varios premios. Rastrojo ya
participó en el festival de fandangos
de hace tres años.
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A Rastrojo lo acompañarán Se
bastián Cruz, Macarena de la Torre,
Mario Garrido Cabeza, Miguel Ángel
Brito ‘El More’ (hijo de Morenita de
Huelva) y el Coro Alhambra Casa de
Huelva. Será la primera vez que este
coro actúe en el festival.
Según el relaciones públicas de
la entidad, Rafael García, “el recorte
presupuestario ha hecho que tenga
mos que traer a algunos cantaores
poco conocidos, si bien son de gran
calidad”.
En lo referente al baile, el cartel
está formado por Alfarería, Maribel

Ortega y Davinia. Los guitarristas
serán Juan Manuel Vargas (guitarris
ta de la Casa de Huelva) y Ramón
Jesús.
La presentación del acto corre
rá a cargo de Antonio Menchón,
conductor del programa de Radio
L’Hospitalet Acentos.
Rafael García af irma que se
espera que unas 800 personas
asistan al Festival de Fandangos. El
espectáculo es una de las citas más
importantes de la entidad que tam
bién realiza el festival de copla, el
de flamenco y el infantil. # n . toril

gabriel cazado

Organizado por el Centro Andaluz Casa de Huelva

Edición 2008 del Festival de Fandangos

