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Tradició. La plaça de l’Ajuntament serà l’escenari de la 38a edició

15

Flamenco. Clase magistral de Chicuelo

La Tertulia organiza el XI
Certamen Juvenil de Guitarra
La Tertulia Flamenca de L’Hospitalet
organiza del 19 al 27 de octubre la
decimoprimera edición del Certamen Juvenil de Guitarra Flamenca. El
19 de octubre inaugurará la exposición fotográfica Ases de cuerda, de
Ana Palma, y ofrecerá una conferencia de David Leiva sobre las nuevas

tecnologías del flamenco. El día, 20
el guitarrista Chicuelo impartirá una
clase magistral (inscripciones en el
teléfono 600 632 371). Y los días
26 y 27 tendrán lugar la semifinal y
la final del certamen. Todos los actos se celebran en el Centro Cultural
Claveles (c. Claveles, 2-4). y

Conferència. Lliçó inaugural del curs

Josep Ramoneda defensa
l’educació en temps de crisi
Moment d’una passada edició de l’Aplec de L’H a la plaça de l’Ajuntament

Els sardanistes de L’H
celebren el seu Aplec
L’Aplec és una cita ineludible per a totes les
persones que estimen la sardana. Organitzat
per la Coordinadora Sardanista de L’H, enguany
comptarà amb la participació de tres cobles
El diumenge 21 d’octubre se celebrarà a la plaça de l’Ajuntament una
de les trobades anuals de L’Hospitalet amb la sardana: el XXXVIII Aplec
de la Sardana Ciutat de L’Hospitalet. Enguany, l’aplec compta amb la
participació de la Flama de Farners,
la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Maricel. La sessió de matí

començarà a les 11h i es ballaran
un total de 16 peces de diferents
compositors. Després de dinar, a
les 16h la Flama de Farners oferirà
un cafè concert i mitja hora més tard
s’iniciarà la segona sessió sardanista amb un programa de 22 balls.
Paral·lelament a les activitats pròpiament sardanístiques, diumenge

hi haurà trobada de puntaires, entre les 11 i les 14h. La presidenta
de la Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet, Mercè Tubau, ha recordat que “també es ballarà la sardana
del concurs de colles improvisades,
amb galop d’entrada, i la sardana
del fanalet”. Tubau ha destacat que
“enguany, a més de les cobles que
amenitzaran la jornada, s’afegiran a
l’aplec un grup de ball de la societat
de l’ONCE de Cornellà i un grup de
nens i nenes de l’Escola Busquets i
Punset”. En cas de mal temps, l'a
plec se celebrarà als porxos de la
Farga, al barri del Centre.y

El filòsof Josep Ramoneda va pronunciar la lliçó inaugural del curs
a L’Hospitalet i va manifestar que
“l’educació hauria de ser una prioritat
absoluta. No es pot viure sense futur.
S’ha de donar esperança als estudiants perquè la sensació de fracàs
els aboca a fracassar”. Ramoneda va

afegir que “l’escola ha de ser l’espai
on aprendre responsabilitats compartides. És fonamental l’aprenentatge de conviure amb gent diferent. Hi
ha d’haver transferència, comunicació i aproximació entre gent diferent.
El pluralisme i el contacte és el que
construeix societats”. y

Salut. Unitat Polivalent Benito Menni

Cicle de xerrades sobre l’abast
social de les malalties mentals
El Servei de Rehabilitació Comunitària de la Unitat Polivalent de Salut
Mental Benito Menni ha programat
fins al desembre un cicle de xerrades
per obrir les portes d’aquest servei
a la comunitat, promocionar la salut
mental i allunyar-la de tabús i preju-

dicis. Hi participen experts i entitats
a l’espai social (c. d’Enric Prat de la
Riba, 227), i a l’auditori de la Unitat
Polivalent (c. de Sant Rafael, 11). y

i Més info: www.hospitalbenitomenni.org/

