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Santa Eulàlia recupera el
castell de focs d’artifici
La Festa Major també introdueix un festival dedicat als joves
Del 22 al 27 de maig, el barri
de Santa Eulàlia celebra la seva
festa major. Enguany la celebració introdueix algunes novetats.
Es recupera el castell de focs
d’artifici que clourà les festes
i que portava uns anys sense
realitzar-se. Segons el president
de la comissió de festes de
Santa Eulàlia, Ramon Carreira,
“hem fet un esforç per tornar a
realitzar els focs perquè el barri
ho demanava”.
Una altra de les novetats és el
Festival de Rock Jove que es realitza per primer cop i que tindrà
com a protagonistes grups del barri:
Elementos, La oveja negra, Blowzy i
Sant Hi. Serà el dimarts 22 de maig
de 21 a 24 hores al parc de l’Alhambra.
Pel que fa a la resta del progra
ma, aplega activitats de folklore popular, actuacions i molta música i
ball. Segons Ramon Carreira, “una
de les activitats que més demana el
públic són les orquestres i el ball”.
Per aquest motiu, totes les nits
de la Festa Major es podrà gaudir
d’aquesta mena d’activitats: revista
(23 de maig), havaneres (24 de
maig) o simplement música d’orquestra (la resta de nits).
El dissabte 26 i el diumenge 27
apleguen un gran nombre d’activitats. Dissabte hi haurà actes esportives com el torneig d’escacs o el de
tennis de taula, a més de ioga i taitxi. Igualment es podrà gaudir de la
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Un dels actes de la trobada de diables del 2006
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Les colles de diables
infantils es retroben
a Sant Josep

Tamborinada durant el correfoc de les festes del 2006

sardinada popular, de les sardanes,
de la trobada de gegants, de la festa
infantil, dels diables o del festival de
teatre de Santa Eulàlia.
Pel que fa a diumenge, començarà amb la tercera trobada popular
de plaques de cava. Es posaran a

Més informació de la coral
www.xalesta.org

El programa de la festa major a:
www.canal-h.net

La cloenda dels cursets de
sardanes ha estat tot un èxit

La Coral
Xalesta canta
‘Israel in Egypt’,
de Händel

Organitzat per la Coordinadora Sardanista i els centres educatius
Més de 400 nens i nenes de
les escoles de la ciutat van participar el diumenge 15 d’abril
en la ballada de cloenda dels
cursets de sardanes que es va
celebrar a la plaça de l’Ajuntament. L’acte estava organitzat
per la Coordinadora Sardanista
de L’Hospitalet amb la col·
laboració dels centres educatius.
A la ballada també hi van participar més de 200 persones que
van aconseguir fer 21 rotllanes.
“Hi ha hagut tanta participació que
la plaça ha quedat petita, estem
molt contents per l’èxit dels cursets
d’enguany i més si tenim en compte
que se celebraven en hora lectiva i
va ser molt difícil trobar monitors”,
explica tota cofoia la presidenta de
la Coordinadora Sardanista, Mercè
Tubau.
La Cobla Contemporània va ame
nitzar la ballada. “Potser, l’acte més
lluït va ser el galop on els balladors,
en parelles de dos i amb mocadors,
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mostra de caves i vins. També
acollirem, per primer cop, cinema a la fresca”
Gegants, festival de música
jove, cotxes de modelisme, jocs
infantils o sardanes són algunes
de les activitats ja tradicionals
dins de la Festa Major. Els dies
4, 5 i 6 també es podrà gaudir
de ball de Festa Major. Per tancar la festa hi haurà havaneres i
focs. # n . t.
El programa de la festa
major a: www.canal-h.net

La CAL ha repartit
punts de llibre amb
vocabulari en català
Per segon any consecutiu, la
coordinadora d’Associacions per
la Llengua (CAL) a L’Hospitalet
ha repar tit punts de llibre per
commemorar Sant Jordi i amb
l’objectiu de fomentar el coneixement de la llengua catalana.
Aquests punts de llibre feien referència a vocables relacionats
amb el món del teatre i la música. Els textos també figuraven
traduïts al castellà.

L’Escola de Música
de Bellvitge obre la
matrícula el 2 de maig
gabriel cazado

El pròxim 5 de maig la Coral Xalesta
i el cor de l’Orfeó Gracienc interpretaran l’obra de Händel Israel in
Egypt acompanyats de l’orquesta de
cambra Terrassa 48. Israel in Egypt
és un oratori que Händel va escriure
el 1738 que tracta sobre l’opressió
del poble jueu en l’Egipte del faraó
Ramsès II.
L’oratori es divideix en dues
parts per a solistes (dues sopranos,
contralt, tenor i dos baixos), doble
cor mixt i orquestra.
Aquest concert s’inclou en un
programa especialment pensat per
la Coral Xalesta en un afany per posar en relleu, en aquest cas mitjançant la música, com d’enriquidora
per a les persones i la societat pot
arribar a ser la multiculturalitat.
L’oratori es representarà a l’església de Santa Eulàlia de Mèrida a
partir de les 21.30h. # p. g .

la venda ampolles de cava amb
plaques que contenen monuments
de L’H. També tindran lloc la cursa
popular i els castells. # núria toril

El foc i el soroll són uns dels
elements més emblemàtics de
la Festa Major de Sant Josep,
que enguany ha endarrerit les
dates i se celebrarà entre els
dies 1 6 de maig. La tronada
donarà el tret de sortida a les
festes i la trobada de diables
infantils i bèsties de foc. La trobada, que aplega unes 10 colles
i unes 2.000 persones, arriba a
l’onzena edició.
Segons el president de la
Comissió de Festes, Antonio
Gata, “una novetat és la primera

La plaça de l’Ajuntament es va omplir de gom a gom

recorren en filera l’espai que acollirà la ballada i, de mica en mica,
se situen en el número de la seva
rotllana”, ha dit Tubau, que afegeix
que “l’experiència ha estat molt ma

ca, n’hem après molt, les escoles
han quedat molt contentes amb el
curset de tres mesos i la ballada”,
conclou la presidenta de la Coordinadora Sardanista. # m . solé

A l’escola es pot estudiar música amb qualsevol tipus d’instrument de vent i accedir a
graus elementals i mitjans de
solfeig i formats musicals. La
matrícula romandrà oberta fins
al 29 de juny i els preus són
populars. Les inscripcions es
realitzen a l’antigua aula de cultura de Bellvitge, rambla de la
Marina, 232. Més informació al
telèfon 93 335 85 52. �

