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Associacions. En els primers mesos es van superar les previsions i en poques setmanes s’havien tancat inscripcions

Primer any del Casal de Ca n’Arús
El casal ofereix un ampli ventall d’activitats
que cobreixen els horaris d’obertura i també
s’organitzen xerrades i sortides culturals
En el seu primer any, el casal ha
anat conformant un ampli programa
d’activitats com informàtica, escacs,
balls de saló, taitxí, zumba, català,
castellà i anglès, entre d’altres, fins
a completar les franges horàries de
10 a 13h i de 16 a 20h, de dilluns a
divendres. “Aquest primer trimestre
del 2019 hem afegit sardanes, sevillanes, gimnàstica de manteniment,
ball en línia i nous tallers d’informàtica”, destaca el president. També es
proposen xerrades, visites culturals
i cada dos mesos sortides de tot un
dia. “Hem fet visites al barri gòtic de
Barcelona, hem assistit de públic a
programes de televisió i tenim previst promoure visites culturals a la
nostra ciutat”, afegeix Voces.
Els divendres s’hi fan tallers de
memòria organitzats des de l’Ajuntament. També hi ha el projecte de
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El passat mes de gener el Casal de
Gent Gran de Ca n’Arús, situat al
número 312 de l’avinguda del Carrilet, va complir el primer any d’ençà
que va obrir les portes. Aquest equipament era una reclamació històrica
de l’Associació de Veïns del Centre,
entitat que ha col·laborat amb l’actual junta impulsora del casal. “Vam
començar de zero amb molta il·lusió
i des de la junta, tot i no tenir experiència, hem procurat donar resposta
a les diferents inquietuds”, explica
Roberto Voces, president del casal.
Voces recorda que “en els primers mesos es van superar les
expectatives i al mes d’abril ja érem
1.400 socis. Llavors es van tancar
les inscripcions i aquest mes de
març, amb les renovacions, les hem
obert donant prioritat als veïns del
barri del Centre”.

Sala central del Casal de Ca n’Arús amb vista als jardins del recinte

fer un menjador social, que juntament amb el bar, la perruqueria i el
punt d’informació per a la gent gran
que va entrar en funcionament a
inicis de març, són gestionats per
l’Ajuntament.
Els usuaris coincideixen a dir
que la instal·lació s’ha quedat petita, especialment la sala principal.

No obstant això, valoren molt positivament la programació d’activitats
que s’hi fan i la seva situació, amb
molta llum i vistes als jardins de Ca
n’Arus, on de cara al bon temps s’hi
fan els tallers de taitxí. Paz Alonso,
veïna de Sant Josep, comenta que
“venim a ballar els dissabtes a la
tarda, cada quinze dies, i també

participem en les excursions”. Per
la seva banda, Rafael Pandos, veí
del Centre explica que “m’agrada
molt venir i a més de jugar al dominó també jugo a billar”. Per acabar,
l’Elia Sancho, també del Centre,
comenta que “hi faig diverses activitats com ara català, sardanes,
ordinador i taitxí”. y

Activitats. Destaquen, entre altres, el festival d’esbarts dansaires, la trobada de corals i la jornada de portes obertes

CEDIDA PEL CASINO

La Setmana del Casino inicia
les celebracions de primavera
Dansaires durant la passada Setmana del Casino

Del 30 de març al 6 d’abril el Casino del Centre celebra la Setmana
del Casino, una iniciativa que va començar fa vint anys amb el propòsit
de donar a conèixer l’entitat. “Fèiem

un ball i una mostra de tallers, i amb
els anys ha esdevingut la forma de
participar en les Festes de Primavera”, explica Roser Tubau, vicepresidenta de l’entitat.
Les activitats començaran el 30
de març (18.30h), amb el Festival
de Primavera de l’Esbart Dansaire
de L’Hospitalet, que comptarà amb
la participació de Joventut Nostra,
Dansaires de Granollers i Esbart de
Sant Joan Despí. El 3 d’abril (18h),
tindrà lloc una jornada de portes
obertes i l’endemà, a les 19h, una

conferència a càrrec de Lluis Bassets, director adjunt d’El País. El 6
d’abril (19h), hi haurà la Trobada
de Corals de Primavera organitzada
per la Coral Elisard Sala del Casino
i que comptarà com a formació convidada amb la Coral la Vall de Sant
Climent del Llobregat.
Al llarg de la setmana també se
celebrarà el 7è Torneig Salvador
Roig de dominó i el 7 d’abril tindrà
lloc un dinar de germanor per als socis. Totes les activitats es realitzaran
a la sala del Casino. y

Cultura. Cinc colles de percussió convidades

El barri del Centre es
prepara per al IV Akelharre
Percutiu de Fills de la Flama
El 30 de març tindrà lloc al barri del
Centre la quarta edició de l’Akelharre Percutiu, la trobada de grups de
percussió autogestionada per Fills
de la Flama i Akelharre Jove, que enguany comptarà amb les colles convidades Skamot Diabòlic i Diables i
Diablesses de la Florida, ambdues
de L’Hospitalet, Protons d’Igualada,
Batrakes de Manresa i Nexart de
Barcelona.
A les 12h l’Escola Patufet Sant
Jordi acollirà un concurs de paelles
amb les colles participants. A partir
de les 17h, un espectacle itinerant
amb inici a la plaça del Repartidor

recorrerà els carrers del Centre,
mentre que a les 22h, a la rambla
de la Marina, s’iniciarà el concert de
cloenda de la jornada. y
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L’AGENDA

Gent del barri
Víctor Arcos, músico y constructor de dulzainas.
Forma parte de la entidad Centro Castellano Leonés

de L’H, ubicado en Sanfeliu, y construye sus propios
instrumentos de forma artesanal y autodidacta

“Me gusta la música, y tocar
la dulzaina relaja mi mente”
- ¿Cómo aprendió este oficio?
- Fue de manera autodidacta. Trabajé en una empresa de pigmentos
para pintura, nada que ver con hacer
instrumentos ni con la música. La afición a hacer dulzainas me vino por
curiosidad y por haber aprendido a
tocar la dulzaina con mi padre.

JAUME FERRÁNDEZ

- ¿Desde cuándo está vinculado
al Centro Castellano Leonés?
-Hace trece o catorce años. Vine por
un amigo que conocía de la Peña del
Dominó de Cornellà.

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

- ¿Fue entonces cuando aprendió a tocar la dulzaina?
- No. Mi amigo supo que tocaba la
dulzaina y me invitó a tocar con el
grupo del Centro Castellano. Entonces aprendí a tocar jotas, antes
solo sabía tocar paloteo. Aprendí de
pequeño con mi padre, en Montalbo,
un pueblo de Cuenca.
- ¿En qué actividades participa
el grupo?
- Es una formación con tres dulzainas, un bombo y un tambor. Ensayamos un día a la semana con el grupo
de jotas del Centro, y dos días en el
Centre Cultural Sanfeliu. Actuamos
en las fiestas del barrio, en la procesión de Santa Águeda, la patrona
del Centro, y en fiestas de barrio de
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la ciudad y en centros regionales.
- ¿Cuándo empezó a construir
sus propios instrumentos?
- Hace unos quince años, justo antes de jubilarme. Empecé a hacer
pitos castellanos, un tipo de flauta,

y sobretodo dulzainas. Para mí es un
entretenimiento. Son piezas únicas
que llaman la atención porque todas
suenan igual a pesar de ser diferentes. Me gusta mucho la música, y
tocar la dulzaina ayuda a relajar mi
mente.

- ¿También hace las diferentes
piezas?
- Sí. Fabrico las cañas, o pipas, el tudel… Las llaves las hago con varillas
de latón y también utilizo monedas
pulidas cromadas. Las que tienen
llaves permiten tocar chotis, pasodoble, jotas, colombianas... se puede tocar de todo. Las que no tienen
llaves son dulzainas para iniciarse.
- ¿Cuántas dulzainas ha hecho
en estos años?
- Habré construido unas veinte, todas hechas a mano con diferentes
tipos de madera: boj, enebro, olivo,
cerezo... También he hecho alguna
flauta con caña de bambú y algún
punteiro para gaitas. y

Dansa i art de carrer
Dos espectacles de la Quinzena de la Dansa amb Cia.
Moveo (Conseqüències), i El
Brote (Sin vergüenza).
29 de març, 20 i 20.30h. Entrada lliure
Centre Cultural Sanfeliu
Carrer de l’Emigrant, 27
www.ccsanfeliu.cat

Cinema familiar
Projecció a la secció infantil
de la biblioteca de la pel·lícula
Los futbolísimos (2018), de
Miguel A. Lamata.
30 de març, 11h. Entrada lliure
Biblioteca Can Sumarro
Carrer de la Riera de l’Escorxador, 2
www.bibliotequeslh.cat

Pessics de Ciència
Francesc Xavier Giménez, docent, investigador i divulgador
científic, imparteix la conferència La màgia de l’aigua.
27 de març, 19h. Entrada lliure
Centre Cultural Sant Josep
Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32
www.ccsantjosep.cat

