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La Coordinadora Sardanista de
L’H celebra les noces d’argent
La va fundar Andreu Trias, persona molt vinculada al món associatiu i cultural de la ciutat
Els orígens de la Coordi
nadora S ardanist a de
L’Hospitalet se situen a

L’apunt

Una de les rotllanes de l’Aplec de la sardana de l’any passat

assistir. El preu del tiquet és de 20
euros i per a reserves s’ha de trucar
al telèfon 93 338 15 96.
Després del dinar, tots els assis
tents rebran un obsequi de record
dels 25 anys de la Coordinadora
Sardanista i podran participar en un
ball noucentista amenitzat per la
cobla Vila d’Olesa.
“Estem molt contents perquè
aquests vint-i-cinc anys represen
ten, alhora, el començament i la

“És una satisfacció
mantenir i continuar
amb la tasca iniciada
per Andreu Trias i tenim
molta il·lusió per l’èxit
aconseguit”, ha dit la
presidenta, Mercè Tubau

continuïtat de donar a conèixer i
renovar el món de la sardana a L’H”,
diu Mercè Tubau. Per a la presidenta
“és una satisfacció mantenir i seguir
amb la tasca iniciada per Andreu
Trias, tenim molta il·lusió per l’èxit
aconseguit i animem els hospita
lencs a par ticipar de les nostres
activitats, que són per a tota la ciu
tat”. L’última, el XXXIV Aplec de L’H,
que se celebrava a l’hora de tancar
aquesta edició. # marga solé

gabriel cazado

l’any 1983, al voltant del
Patronat de Cultura de
l’Ajuntament de L’Hos
pitalet. La formaven una
dotzena de sardanistes
vinculats al Foment Fol
klòric Sardanista del Cen
tre Catòlic, als Amics de
la Sardana de Sant Josep
i a colles de Bellvitge i de
Santa Eulàlia. El primer
president va ser Andreu
Trias.
Un any més tard, la
Coordinadora ja tenia
representació a tots els
barris de la ciutat i orga
nitzava ballades anuals
en cada barri, una d’elles
coincidint amb la festa
major de cada zona.
Actualment, la Coor
dinadora organitza, junt
amb els grups sardanistes
que la integren, una mit
jana de quaranta audici
ons cada any, repartides
per tots els barris de la
ciutat i tenint cura que
aquestes no coincideixin
les unes amb les altres.

gabriel cazado

La presentació d’un CD de sar
danes de compositors nascuts
a L’Hospitalet, seguit d’un con
cert especial a càrrec de la co
bla Vila d’Olesa, donaran el tret
de sortida a les celebracions
del vint-i-cinquè aniversari de
la Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet. L’acte se celebrarà
al Centre Cultural Barradas, el 8
de novembre, a les 19h.
Les activitats continuaran
diumenge, 9 de novembre, a les
10h a l’Església de Santa Eulàlia de
Mèrida amb una missa musicada
per la cobla Vila d’Olesa i on, com
a ofrena, els assistents ballaran una
sardana.
Després de la litúrgia a la plaça
de l’Ajuntament s’oferirà, per a tots
els assistents, un esmorzar popular
d’aniversari i hi haurà una ballada de
sardanes amb la mateixa cobla.
A més, el Grup Verba del Centre
Catòlic oferirà un recital de poesies
d’Andreu Trias, fundador de l’entitat
i, més tard, es farà una ofrena floral
al monument al músic, ubicat a
la plaça de l’Ajuntament. “L’ofrena
floral la farà la Coordinadora Sarda
nista però també convidem totes
les entitats i persones individuals
que es vulguin adherir a fer el ma
teix”, ha manifestat la presidenta
de la Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet, Mercè Tubau.
Cap a les 14h, al recinte de La
Farga se celebrarà un dinar de ger
manor per a tothom que hi vulgui
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L’Associació de Teatre Somnis ha estrenat nou local al carrer de
Peníscola, a Can Serra, coincidint amb el seu cinquè aniversari. A
l’acte va assistir la regidora del
Districte, Fernanda Sánchez.
L’entitat va néixer amb l’objec
tiu de treballar en la difusió de la cultura i les arts escèniques.
Somnis té una secció de teatre, integrada dins la Coordinadora
de Teatre Amateur de L’H, i organitza classes de balls de saló,
hip-hop, salsa, arts plàstiques i manualitats, entre d’altres.

Vist a L’H

