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L’Ateneu Cultural Catalònia porta
25 anys a Collblanc-la Torrassa
L’entitat celebra el seu quart de segle amb diverses activitats extraordinàries al llarg de l’any
El Cor Creixent de
l’Ateneu participarà
en una missa cantada
a l’església de Sant
Ramon Nonat i es
lliuraran les insígnies
d’or i plata de l’entitat

Un dels objectius de
l’entitat és fomentar
l’associacionisme i
desenvolupar valors com
la solidaritat, la tolerància
i el civisme. Ara es vol més
participació dels joves

L’any 1983, pels voltants de Sant
Jordi, naixia, al barri de Collblanc-la Torrassa, l’Ateneu Cultural Catalònia de la mà d’un
grup de comerciants que van
considerar que al barri li mancava una entitat cultural.
Va començar al carrer del
Montseny, després es va traslladar al carrer Progrés, on hi
havia l’escola Horitzó, i més
tard al carrer de Rafael Campalans, 16. “És un local industrial de
400 m2 i té un escenari per fer activitats que dóna a dues sales”, expli
ca tot cofoi el president de l’Ateneu
Cultural Catalònia, Josep Antoni
Higueras.
Enguany celebra el vint-i-cinquè
aniversari amb diverses activitats
extraordinàries, com l’actuació del
Cor Creixent de l’Ateneu, el 25 de
maig, a les 12h, al Centre Cultural
de Collblanc-la Torrassa, on també
participaran els alumnes de guitarra,

13h, amb una missa a l’església de
Sant Ramon Nonat, amb l’actuació
de la coral Cor Creixent, i tot seguit
es farà un dinar d’aniversari a l’hotel
d’entitats de Collblanc-la Torrassa,
on es lliuraran les insígnies d’or i
plata de l’entitat.
Els actes d’aniversari van començar el 19 d’abril amb una ballada de sardanes amb la participació
de 18 colles de tot Catalunya, a la
plaça de Guernica, i el 25 d’abril es
van presentar les activitats amb la
celebració dels I Jocs Florals.
Josep Antoni Higueras fa 14 anys
que és president i està content per
la resposta dels socis. Un dels objectius de l’entitat és fomentar valors
com la solidaritat, la tolerància i el
civisme. Ara té una intenció de futur: “implicar-hi més els joves ja que
si bé és cert que participen en les
activitats, quan, per exemple, s’a
caba la partida d’escacs, se’n van”,
es lamenta. # marga solé
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Lliurament dels premis dels primers Jocs Florals convocats per l’Ateneu

piano i violí de l’entitat. També l’1 de
juny, a les 18.30h, dins de la Mostra
de Teatre Aficionat L’H fa teatre, es
podrà veure l’obra Cançó d’amor i
de guerra pel quadre escènic del
Centre Cultural Poble Nou amb la
col·laboració de l’Ateneu Cultural
Catalònia. Tanmateix, entre l’11 i

el 14 de juny, dins dels actes de la
Festa Major de Collblanc-la Torrassa,
celebrarà les noces dde plata amb
una mostra al carrer amb di ferents
exposicions realitzades pels tallers
de l’Ateneu, com treballs manuals i
d’artesania, sardanes, ball country o
concerts de guitarra.

Els actes de celebració del 25è
aniversari continuen el 26 de setem
bre amb un cava-concert al local
de l’Ateneu, i el 5 d’octubre, a la
sala d’actes es farà una lectura tea
tral de Gente de bien, de Santiago
Rossinyol. Els actes de celebració
finalitzaran el 19 d’octubre, a les

El barri de Santa Eulàlia, a punt
per celebrar la Festa Major
La Festa Major de Santa Eulàlia
se celebra enguany del 28 de
maig a l’1 de juny. La novetat
d’enguany és que el Festival de
Rock per a Joves se celebrarà
fora del marc de la Festa Major.
Els concerts tindran lloc el dia
24. “Ho celebrem abans perquè
cau en dissabte i pensem que
així vindrà més jovent”, explica
el president de la Comissió de
Festes de Santa Eulàlia, Ramon
Carreira. Al concert, al parc de l’Alhambra, actuaran els grups Drizzlie
of Dus, i La Oveja Negra, entre
d’altres.
La 14a edició del concurs de
truites marcarà el tret de sortida de
la primera jornada festiva. Les truites més grans, les més gustoses i
les més originals tindran més possibilitats d’obtenir alguns dels premis
valorats en 150, 90 i 30 euros.
El tradicional concurs se celebrarà al mercat de Santa Eulàlia a
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les 13 hores. El mateix dia però, es
celebraran altres activitats.
Al matí hi haurà el Taller de jocs
de Falda per als més petits, a l’avinguda del Carrilet. A la tarda, a les 18
hores, es podrà gaudir de l’actuació
de les corals del Grup de Dones de
Santa Eulàlia, del grup de la Gent
Gran de Provençana i les Persones
Majors de Santa Eulàlia. Més tard, a
les 19.30 hores, al Centre Cultural
del barri, hi haurà sessió de sevillanes i flamenc amb el grup L’Asunción. A continuació, l’actuació del
grup de Danses folklòriques argentines Tujma-Pampa. Ja entrada la
nit, el parc de l’Alhambra acollirà la
presentació de la revista El Molino, a
càrrec de Diony i Merche Mar.
El dia 29 al matí s’oferirà una xistorrada popular al mercat del barri. A
la tarda hi haurà ball i una representació teatral del club dramàtic L’Asunción. Les havaneres i el rom cremat
clouran la nit al parc de l’Alhambra.

Divendres, dia 30, a les 17 ho
res, hi haurà sessió de bingo, i de 18
a 20 hores, la gimcana en bicicleta
per a infants. Més tard arribarà el
torn d’ELA-ELA Teatre de l’IES Santa
Eulàlia i Esteatrika Teatre, i l’actuació de jazz a càrrec de Dixie L’H
Clubbano.
L’endemà, l’IES Bisbe Berenguer
acollirà el 20è Certamen Ocellaire,
i el Casal d’Entitats celebrarà l’11è
Torneig d’Escacs. El parc de l’Alhambra acollirà sessions de ioga, tai-txi,
tallers d’activitats i una sardinada
popular. Al mateix emplaçament, el
dissabte 31, els menuts tindran festa amb els + Tumàcat i se celebrarà
el 20è aniversari de la trobada de
gegants i el correfoc.
L’últim dia de Festa Major estarà
amenitzat per la IV Trobada d’In
tercanvi de Plaques de Cava, la cursa popular, teatre, música i el tradi
cional castell de focs, al parc de l’Alhambra. # v. teixidor
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El Segon Festival de Rock per a Joves tindrà lloc quatre dies abans

Els tambors són presents a la Festa Major

