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XXV aniversario de la Tertulia Flamenca de L’H
El Teatre Joventut acogerá, el
día 29, a las 22h, el acto estrella del 25 aniversario de la Tertulia Flamenca de L’Hospitalet,
con las actuaciones de la guitarra flamenca de José Luis Rodríguez y el baile flamenco del
hospitalense David Romero. Romero ha bailado en las compañías de Antonio Canales, Juan
Andrés Maya, Rafael Amargo,
Lola Greco, Joaquín Cortés, Pino Saglioco y en el Nuevo Ballet Español.
La velada contará también
con un concierto de guitarras
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La conmemoración contará con un recital de guitarra y baile flamenco

Actuación de Daniel Casares

de Sergio Vicente con la Orquestra de Guitarres de Barcelona, cuyo repertorio abarca
desde composiciones barrocas
hasta contemporáneas.
La Te r tu l i a Fl ame n ca d e
L’Hospitalet inició las actuaciones del 25 aniversario en el
Centro Cultural Barradas, los
días 8 y 21 de octubre, con los
recitales de guitarra flamenca
de Daniel Casares y Francisco
Delgado Hermosín ‘Paco el Leri’
y en el Centro Cultural la Bòbila,
el día 15, con Pablo García Palomo. # REDACCIÓN

Diverses entitats reten un
homenatge a Lluís Companys

GABRIEL CAZADO

ferència Lluís Companys, el catalanisme i l’Estatut de 1932. L’endemà, l’Ajuntament, entitats i associacions van oferir ofrenes florals a la
plaça que porta el nom del president. ERC va fer un acte paral·lel a
la mateixa plaça i Gent de Pau va
organitzar una vetllada d’homenatge a la seva seu social. # R.

La novena edició del certamen
és oberta a tots els aficionats a la
poesia, que poden lliurar poemes
fins al 31 de desembre. Enguany
es vol augmentar el nombre de
participants, infants i joves, per la
qual cosa s’ha fet una crida als
ensenyants de la ciutat.

L’associació d’afectats
i familiars de Chiari es
presenta al Barradas
L’Associació de Familiars i Afectats de Chiari i Patologies Associades (AFACPA) va presentar
l’obra Dolça Belinda per la companyia Solubles Teresa, amb la
finalitat de recaptar fons per a la
difussió de la patologia, que
produeix invalidesa progressiva.

Presenten a les entitats
el ‘Manual de bones
pràctiques ambientals’

En el 65è aniversari del seu afusellament
Diverses entitats i institucions van
retre un homenatge a qui va ser
president de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República,
Lluís Companys, en el 65è aniversari del seu afusellament. El 14 d’octubre a la Regidoria del Centre, l’historiador i professor de la UAB, Ramon Alquézar, va pronunciar la con-

El Centre Catòlic
convoca el Certamen
de Poesia Andreu Trias

Ofrena floral dels grups municipals que van participar-hi

És una guia elaborada per l’Ajuntament amb la finalitat de conscienciar els ciutadans d’aspectes
relacionats amb el medi ambient
i convidar-los a introduir canvis
en les conductes diàries per estalviar recursos energètics i per
fer la ciutat més sostenible.

