8 de setembre del 2003 /

LA CIUTAT

L’H celebra l’Onze
de Setembre
a la plaça de
Lluís Companys

Marco se
incorpora al
Gran Teatre
del Liceu
El concejal socialista Joan
Francesc Marco se ha incorporado al Gran Teatre del Liceu, con lo que abandona la
responsabilidad de Educación y Cultura y su cargo de
portavoz socialista en el Pleno. El teniente de alcalde
Mario Sanz ha asumido estos
cargos, además de la Concejalía del Distrito I.
Marco dirigirá un estudio comparativo sobre los teatros líricos de
Europa de cara al nuevo contratoprograma, además de impulsar ini-
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Prop de 200 entitats participen en
la tradicional ofrena floral
La ciutat es prepara per celeque realitzaran els portaveus dels
brar l’acte institucional de
grups municipals representats a
l’Onze de Setembre, que rel’Ajuntament i la de l’alcalde en
obre el curs després de les
nom de la institució. Tot seguit, el
vacances d’estiu. La commeCant dels Segadors acompanyat
moració de la Diada tindrà
per la Coral Heura. El cor de la
lloc a la plaça de Lluís Comciutat completarà el seu repertori
panys, que en les darreres ediciamb El rossinyol, Pirineu i Munons s’ha consotanyes del Calidat com l’emnigó.
plaçament idoni
La jornada
La ciutat va recuperar
per dur a terme
matinal finalitla commemoració
l’ofrena floral en
zarà amb una
la qual participa
ballada de sarde la Diada Nacional
el moviment asda nes, a mb
de Catalunya amb
sociatiu i l’Ajunmúsica de la
tament.
cobla La Nova
la participació de
Fins al model Vallès que
la societat civil del
ment, més de
interpretarà,
18 0
entitats
entre d’altres,
municipi l’any 1995
s’han inscrit per
peces de comrealitzar l’ofrena
positors locals.
al monument a Lluís Companys
L’Hospitalet va recuperar l’any
que presideix la plaça. Els actes
1995 la tradició de celebrar
commemoratius començaran a
l’Onze de Setembre a la ciutat en
les 11 hores amb les actuacions
una convocatòria institucional
de les colles Castellers de L’Hosoberta a la societat civil de la
pitalet i la Colla Jove de L’Hospiciutat. Les ofrenes florals de les
talet. Ambdues aixecaran dos piassociacions i l’Ajuntament quelars coronats pels enxanetes, que
daran exposades tot el dia i els
desplegaran les banderes de la
ciutadans que ho vulguin podran
ciutat i de Catalunya.
també afegir les seves flors a títol
A continuació tindrà lloc l’oindividual després dels actes profrena floral, que finalitzarà amb la
gramats per a la Diada. # C. S.

La formación convoca cada año esta jornada en una ciudad catalana.
Bajo el lema Canviem el futur, debatirá con expertos, cargos públicos
y sociedad civil sobre la violencia de género; guerra, globalización y
cultura de la paz, y ecología, territorio y conflicto político.

Jaume Ramon Pallarés substituye a Miquel Dalmau
como concejal de CiU en el Pleno
El concejal de CiU, Miquel Dalmau, se despidió del Pleno Municipal el pasado mes de julio. Su
puesto será ocupado por el número cuatro de la lista de CiU en
las recientes elecciones municipales, Jaume Ramón Pallarés.
Dalmau ha trasladado su residencia a su comarca natal, el Alt Empordà. Allí seguirá trabajando en
el sector público. Éste era el segundo mandato del concejal en
L’Hospitalet.

Jaume R. Pallarés

Premio FAD para el modelo de farolas instalado en la
Rambla de la Marina
El modelo fue creado por el arquitecto Miquel Roa y la diseñadora
industrial Montse Roa a petición del Ayuntamiento. El Fanal’H reúne
tres tipos de iluminación en una misma estructura para alumbrar el
paseo, la calzada y las zonas ajardinadas.

GABRIEL CAZADO
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Els Verds-Esquerra Ecologista convoca el día 20 su
Escola de Debat en el centro Collblanc-la Torrassa
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Ofrena de l’any 2002 a la plaça de Lluís Companys

PROGRAMA
Joan Francesc Marco
❚❘❚ 11h. Actuació dels Castellers de L’Hospitalet i de la Colla Jove
de L’Hospitalet
❚❘❚ 11.15h. Actuació de la Coral Heura: El rossinyol (Pérez Moya),
Pirineu (Martínez Valls), Muntanyes del Canigó (Puig Nadal)
❚❘❚ 11.30h. Ofrena floral
❚❘❚ 12h. Cant dels Segadors
❚❘❚ 12.15h. Ballada de sardanes amb la cobla La Nova del Vallès:
Arrels (Antoni Albors i Asins), Catalunya ferma (Carles Santiago i Roig), Ofrena a Terrassa (Ricard Viladesau i Caner), Festa
major del Prat (Jaume Ventura i Tort), L’Espill de l’agulla (Josep M. Tarridas i Barri) i Tot Bellvitge (Josep Pujol i Alsina)

ciativas para acercar la ópera a la
ciudadanía. Seguirá siendo concejal de L’Hospitalet. “Continuaré vinculado a su mundo cultural y a disposición de su alcalde”, explica.
Marco es concejal desde 1995,
aunque antes tuvo diversas responsabilidades en el Área de Cultura. También fue director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. # R.

