22

/

societat

22 d’octubre del 2007

entitats

La Coordinadora Sardanista
de L’H celebra els 24 anys
La Coordinadora Sardanista de L’H
iniciarà els actes del seu 24è aniversari a l’església de Santa Eulàlia
de Mèrida a les 10h, amb una missa que s’acabarà amb un esmorzar
de germanor a la plaça de l’Ajuntament. Al mateix lloc, a les 11h,
amb la col·laboració del Centre de
Normalització Lingüística de L’H,
es farà un taller de comprensió del
català i de les sardanes. “Es tracta
d’ensenyar el món de la sardana
al mateix temps que s’aprèn català
i es parla, perquè els alumnes de
català no tenen la possibilitat de
parlar-lo en sortir de classe, perquè diuen que la gent del carrer
els parla en castellà”, ha explicat

la presidenta de la Coordinadora
Sardanista de L’H, Mercè Tubau.
A les 12h, també a la plaça
de l’Ajuntament, se celebrarà una
ballada de sardanes amb la cobla
Vila d’Olesa. A la mitja part, el col·
lectiu Verba oferirà un recital de
poesies d’Andreu Trias i es lliuraran
els premis del concurs d’errades
celebrat durant el XXXIII Aplec de
la Sardana, que en el moment de
tancar aquesta edició està programat per als dies 20 i 21 d’octubre,
a la plaça de l’Ajuntament.
La Coordinadora Sardanista
també desenvolupa altres activitats al llarg de l’any, com organitzar
l’acte d’aniversari cada any i no

cada cinc anys com abans. “En
aquests 24 anys, la Coordinadora
Sardanista ha passat de ser un
grup d’entitats sardanistes que feien les seves pròpies ballades a coordinar aquestes trobades perquè
tinguin un abast més ampli sense
que coincideixin les unes amb les
altres”, ha explicat la presidenta de
la Coordinadora.
L’entitat, que aplega els grups
sardanistes dels barris del Centre,
Can Serra, Bellvitge, la Florida, la
Torrassa, Pubilla Cases, Sant Josep
i de la Parròquia Sant Isidre, organitza cursets de sardanes a les
escoles, a casals de gent gran i a
diverses entitats. # marga solé

Campanya per promoure el
reconeixement dels arbres
alumnes de 9 i 10 anys per tal de
donar a conèixer els arbres que hi
ha a L’Hospitalet.
El material didàctic lliurat als
alumnes està protagonitzat per TR4, un fullet sostenible la missió
del qual és conservar els arbres.
T-R4 dóna consells per promoure la
conservació del medi ambient i per
al consum sostenible. A cada fitxa
hi ha el dibuix d’un arbre, el lloc on
es pot trobar i un poema dedicat.
# redacció

Sardanes a la plaça de l’Ajuntament

El 12 de octubre, festividad
de la Virgen del Pilar, el Cen
tro Aragonés organizó su tra

Visto en L’H

gabriel cazado

El grup veïnal d’acció cívica i cultural
Gent de Pau fa sis anys que promou
la instal·lació de plaques al carrer de
dicades a arbres de la ciutat. Cadascuna d’aquestes plaques inclou el
nom de l’arbre i un poema dedicat.
Ara, Gent de Pau vol continuar
amb aquesta tasca de difusió dels
elements naturals de la ciutat també a les escoles. Per aquest motiu
ha editat, en col · laboració amb
l’Àrea de Medi Ambient, una carpeta
amb material didàctic adreçada a

gabriel cazadol

Amb diverses activitats, el 4 de novembre, a la plaça de l’Ajuntament

dicional Festival de Jotas en el
Teatre Joventut, para clausurar
el completo programa de ac
tos que organizó a lo largo de
toda la semana. Actuaron los
cuadros de baile y rondallas
del centro que aproximaron
la cultura popular y tradicio
nal del pueblo aragonés a los
hospitalenses.

