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La Coordinadora Sardanista prepara
el XXI Memorial Jaume Ventura Tort
L’entitat organitza tot l’any cursets de sardanes a les escoles i als casals de gent gran
del resultat: “penso que la tasca
que fem i el temps que hi dedi
quem no té el ressò que mereixe
ria perquè si bé és cert que a les
ballades cada vegada hi participen més persones i que les de final de cursets són molt participa
tives, després els alumnes vénen
poc a les ballades per posar en
pràctica allò que han aprés”, diu
Tubau, que afegeix: “la gent gran
és la que més hi participa”.
nMoltes activitats

gabriel cazado

El 22 de juliol, a les 22h, a la
rambla de Just Oliveras, davant
del Centre Cultural Barradas, la
Coordinadora Sardanista de L’Hos
pitalet celebrarà el XXI Memorial
Jaume Ventura i Tort, en comme
moració del 21è aniversari de la
seva mort.
El compositor va néixer a L’Hos
pitalet, el 12 de desembre de
1911, i va dedicar a la ciutat sar
danes tan conegudes com Sóc
de L’Hospitalet, Ma terra plana,
Llobregatana o Les noies de la
Torrassa, per citar-ne algunes.
El 23 de juliol de 1985, set dies
abans de la seva mort, el consis
tori li va lliurar l’Acollidora com a
homenatge improvisat.
Des de llavors, la Coordinado
ra Sardanista organitza una balla
da de sardanes en la seva memò
ria. Enguany, anirà a càrrec de la
Cobla Baix Llobregat, que tocarà
sardanes del compositor hospi
talenc: En Ramon i la Maria, Ma
terra plana, Les noies de la Tor
rassa, La Festa Major del Prat, Sóc
de L’Hospitalet i La colla de la tos.

Imatge de la ballada XIII Memorial Jaume Reventós

“Intentem que siguin diferents de
la ballada de l’any anterior però
totes de Ventura Tort perquè és el
seu memorial”, diu la presidenta
de la Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet, Mercè Tubau.

L’entitat també fa tasca de difusió de la sardana a la ciutat. “Fem
cursets de sardanes a les escoles
i als casals de gent gran”, explica
Tubau. Malgrat aquesta feina, la
presidenta no està del tot satisfeta

La Coordinadora Sardanista
organitza altres activitats durant
l’any. Així, a més del Memorial
Jaume Ventura Tort i del de Jaume
Reventós, el mes de juny celebra
el Dia Mundial de la Sardana; or
ganitza l’Aplec del parc de Can
Buxeres; el Concurs de Colles
Sardanistes; la commemoració del
Dia de la Coordinadora, que se ce
lebra el primer diumenge de no
vembre, i a més ofereix ballades
a tots els barris de L’Hospitalet.
# marga solé

Protección Civil de
L’H, en el dispositivo
de la visita del Papa
El Papa Benedicto XVI contó con
la colaboración y el servicio del
equipo de voluntarios de Pro
tecció Civil de L’Hospitalet para
su seguridad y la de los fieles
de toda España que quisieron
acompañarlo en su visita a Va
lencia los días 8 y 9 de julio.

Carmen Flores
actuará en la Fiesta
Mayor de Bellvitge
Del 8 al 17 de septiembre el
barrio de Bellvitge celebrará su
Fiesta Mayor en la que actuarán,
entre otros, Carmen Flores, Re
gina dos Santos y Los Cuenca.
La Nit Jove la amenizaran Los
Gatillazos, denominación actual
del grupo La polla records.

’Buenas acciones’
solidarias de la AVV de
Collblanc-la Torrassa
La Fundació Clariana y la Asocia
ción de Vecinos de Collblanc-la
Torrassa ha puesto en marcha la
campanya solidaria Buenas acciones. Se basa en la venta de
acciones simbólicas para reco
ger fondos que financien progra
mas solidarios.

