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L’Estiu Jove, una
opció per passar
el juliol a la ciutat
Els mesos de juny i juliol L’Hos
pitalet ofereix tallers i activitats
d’estiu gratuïts per al jovent de
la ciutat que vulgui passar una
bona estona a l’aire lliure fent
alguna activitat, encara que si
gui contemplativa. L’Estiu Jove
07 va començar l’11 de juny i
s’allargarà fins al final de juliol,
però el mes de setembre enca
ra quedarà algun taller o alguna
sessió de Butaca a la Fresca.
Les entitats juvenils han orga
nit zat diverses ac tivitats. El JIS,
per al juliol i el setembre, als Punt
Òmnia ofereix tallers d’informàtica,
navegació per Internet, jocs en
xarxa, etcètera. El dia 2 comencen
els cursos de l’Associació Cultural
i Juvenil Pos-Esos amb balls llatins,
cant, dansa del ventre, interpretació,
associacionisme, manicura, mas
satge facial, confecció d’arracades
i collarets o sobre la immigració a
Espanya als anys seixanta.
La Salamandra i Casa de la Mú
sica Popular organitzen tallers de
discjòquei a partir del 2 de juliol;
el dia 9, al Centre Cultural la Bòbila
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comença el taller de caixó flamenc
i al CC Collblanc-la Torrassa es pot
aprendre fotografia i edició digital.
La Butaca a la Fresca del juliol
ofereix les pel·lícules Salvador, al
parc de les Planes; Volver, al CC Te
cla Sala; X-Men 3, la decisión final,
a L’H Nord i El laberinto del fauno, a
la Biblioteca de Can Sumarro. Per a
més informació sobre l’Estiu Jove es
pot trucar al 93 260 24 94. # r .

gabriel cazado

Tallers d’informàtica, discjòquei, balls llatins,
caixó flamenc o fotografia, entre les propostes

La primera sessió de la Butaca a la Fresca de l’Estiu Jove d’enguany

XXII Memorial Jaume Ventura Tort
La Coordinadora Sardanista organitza una ballada el 21 de juliol, a la rambla de Just Oliveras
La Coordinadora Sardanista ha
organitzat pel 21 de juliol, a les
22h, el XXII Memorial Jaume
Ventura Tort de sardanes, que
se celebrarà a la rambla de
Just Oliveras, amb la cobla Baix
Llobregat. “Aquest memorial és
una tradició perquè va ser una per
sona molt apreciada a L’Hospitalet
i també al Baix Llobregat, on va
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dedicar moltes de les seves sarda
nes”, ha manifestat la presidenta
de la Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet, Mercè Tubau.
“Les dates de celebració del me
morial sempre s’aproximen a la seva
onomàstica i també al dia que va
morir, pels voltants de Sant Jaume”,
ha dit Tubau.
El compositor Jaume Ventura Tort

va néixer l’any 1911 i va morir el
1988. Era fill il·lustre de L’Hospitalet
i autor de sardanes que al llarg dels
anys han esdevingut molt populars,
com Les noies de la Torrassa, dedi
cada a aquest barri, Ma terra plana
o La Festa Major del Prat, dedicada
a aquest poble del Baix Llobregat.
També és autor d’una òpera sobre
el drama Rondalla d’esparvers, de

Josep M. de Sagarra, estrenada al
Liceu el 1975.
Abans del XXII Memorial Jaume
Ventura Tort, els sardanistes poden
anar a ballar sardanes: el dia 7 de
juliol, a les 18h, al carrer de la Prima
vera de la Florida, amb la cobla Rosó
de la Passió i, a les 22h, a la plaça
dels Veïns de Gran Via Sud, amb la
cobla Rambles. # marga solé

