societat

15 d’abril del 2008

/

19

El Casino del Centre comença
a celebrar el 135è aniversari
L’entitat va néixer l’any 1873 de la mà d’un grup de pagesos de la Marina i professionals lliberals
L’entitat més antiga de
L’Hospitalet celebra
aquest any el seu 135è
aniversari i en comença
les activitats organitzant
una Setmana del Casino
del Centre oberta
a tota la ciutadania�
El Casino del Centre celebra
enguany el seu 135è aniversari
amb un ampli programa d’ac
tivitats que inicien la Setmana
del Casino del Centre aquest
mes d’abril. Una conferència
mèdica, la cloenda del curset
de sardanes, un concert de co
rals i diverses exposicions han
inaugurat la celebració.
El 15 d’abril, a les 19h, l’escultor
Ferran Soriano farà una conferència
sobre com ha sabut convertir una
tècnica del seu món professional
en una tècnica artística. El 17 d’abril,
a les 17.30h, el grup de teatre Tal
com Som presentarà el musical
infantil El pallasso i la lluna, i el dia
19, a les 22.30h, un ball de gala
amb l’orquestra Aquàrium rememo
rarà la tradició i el glamur de 135
anys en el ball del soci del Casino.
Durant el ball es lliuraran les insígni
es d’argent als socis que porten més
de 25 anys a l’entitat.
El 20 d’abril se celebrarà el Fes
tival de Primavera amb l’Esbart Gau
dí, l’Esbart Jove de Gualba, l’Esbart
Folklòric d’Horta i l’Esbart Dansaires
de L’Hospitalet del Casino del Cen
tre. Els dies 26 i 27 d’abril les acti
vitats seran esportives, amb partits
de l’escola de bàsquet i un torneig

El Casino del Centre va ini
ciar les seves activitats el
31 de juliol de 1873 per la

L’apunt
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Un dels actes d’Adifolk, activitat en la qual participa el Casino

social amb la participació de tots
els jugadors del club, entrenadors,
pares i mares. A més, per all 18 de
maig, han organitzat una passejada
amb bicicleta pels voltants del riu
Llobregat.
“La Junta Directiva estem molt
cofois perquè hem retornat les ac
tivitats escèniques al Casino amb
la creació de dos grups de teatre:
l’infantil, Tal com Som, i un d’adults
que estrenarà, els dies 31 de maig i

1 de juny, l’obra La Pepa Maca”, ha
manifestat el president de l’entitat,
Josep Miquel Goyta, que afegeix
que, a més, la Penya Barcelonista
també s’integrarà al Casino.

és “l’activitat estrella d’aquest 135è
aniversari”, diu Goyta.
L’entitat també realitzarà una
exposició de fotos de les activitats
que ha desenvolupat el Casino en
els últims deu anys, “amb un plafó
de cada any”, ha dit el president, i
afegeix que “tornarem a posar en
marxa el bar del local, que restarà
obert a tota la ciutadania i també
facilitarà que es conegui el nostre
ambient social”. # marga solé

n Coral Sant Jordi
Al llarg de l’any estan previstes
més activitats de celebració. Així,
el 20 de setembre hi haurà una
actuació de la Coral Sant Jordi, que

iniciativa d’un grup d’hos
pitalencs de professions
lliberals i de pagesos de
la Marina, que junt amb
aportacions econòmiques
personals van adquirir la
masia i el solar que ac
tualment ocupa l’entitat,
per un preu de 42.000 pessetes.
El primer nom que va
tenir l’entitat va ser Cen
tro Económico, Agrícola
e Industrial de la Villa de
L’Hospitalet i el primer president va ser Just Olive
ras. En temps de la II República l’entitat es va anomenar Centre Autonomis
ta Republicà. Durant la
guerra, el centre va ser
ocupat per la Falange i en
acabar es van reprendre
les activitats socials i cul
turals però amb el nom de
Casino Nacional. Després
de la mort del general
Franco ha perdurat el nom
de Casino del Centre.
L’entitat organitza ta
llers i activitats per als
més de 400 socis com
balls de saló i country,
pintura i dibuix, ioga o
artesania d’agulla. El Ca
sino ha estat recentment
nominat Entitat d’Utilitat
Pública pels ministeris de
Cultura i Interior.

Ballades de sardanes a L’H tots
els caps de setmana d’abril
La Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet ha organitzat balla
des de sardanes per a la ciuta
dania cada cap de setmana del
mes d’abril. Així, el dia 6 es va
celebrar el XIV Concurs de Co
lles Sardanistes al parc de Can
Buxeres, amb la participació de
13 colles procedents de diverses
poblacions de Catalunya. La cobla
que va amenitzar la ballada va ser la
de Sabadell.
El dia 13 (al tancament d’aques
ta edició) es feia la cloenda dels cursets de sardanes que la Coordina
dora organitza periòdicament a les
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escoles i a diverses entitats de la
ciutat. L’acte era a la plaça de l’Ajun
tament, amb la Cobla Contemporà
nia. Enguany hi han participat 600
infants de 12 escoles.
“Els centres educatius han col·
laborat de valent i la majoria ha
acollit l’aprenentatge de la sardana
com una activitat més dins de l’ho
rari escolar, amb la qual cosa estem
molt satisfets de la participació”, ha
manifestat la presidenta de la Coor
dinadora Sardanista, Mercè Tubau.
Diverses entitats també s’han
abocat a ensenyar sardanes a per
sones adultes i més de 200 homes i

dones han anat a classes a la seu de
diverses entitats dels barris de Bellvitge, el Centre, la Florida, la Torras
sa i Santa Eulàlia i també a la parrò
quia de Sant Isidre.
Les ballades del mes d’abril
continuen el dia 19, a les 18h, a la
plaça del Mercat de Collblanc amb
la Cobla del Baix Llobregat; el dia
20, a les 12h, a la plaça dels Veïns
de Granvia Sud, amb la Cobla la
Nova del Vallès i el dia 27, festivitat
de la Mare de Déu de Montserrat, a
les 12h, a la plaça de l’Ajuntament,
ballada de les Montserrats, amb la
Cobla Ciutat de Cornellà. # m . solé

gabriel cazado

En el XIV Concurs de Colles, a la cloenda de classes i a tres ballades més

XIV Concurs de colles sardanistes a Can Buxeres

