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La Coordinadora Sardanista convoca a Can
Buxeres un nou Memorial Jaume Ventura i Tort
El Memorial Jaume Ventura i
Tort, organitzat tradicionalment
per la Coordinadora Sardanista
de L’Hospitalet, se celebrarà el
diumenge, dia 17 d’abril, al parc
de Can Buxeres. Enguany, aquesta diada d’homenatge “a qui va
viure consagrat a la sardana”,
segons explica Miquel Simó, secretari de la Coordinadora, coincideix amb el 15è Concurs de
Colles Sardanistes, vàlid per al
Campionat de Catalunya, organitzat per Òmnium Cultural. La
festa comptarà amb la cobla La
Contemporània i un bon nombre de colles participants en diverses categories, vingudes d’arreu de Catalunya.
La Coordinadora Sardanista,
la presidenta de la qual és Mer-
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La commemoració coincideix amb el XVè Concurs de Colles Sardanistes

Les colles sardanistes s’aplegaran a Can Buxeres

cè Tubau, porta disset anys treballant en el Memorial Jaume
Ventura i Tort, una ideia que va
néixer emparada per l’Ajuntament, Òmnium Cultural i ‘la
Caixa’.
Aquest any es commemora
també el vintè aniversari de la
mort del compositor i en els actes d’homenatge i record ja hi
treballen els membres de l’entitat. Ventura i Tort va néixer el
1912 i va ser alumne de Josefa
Coll i d’Enric Morera. Al llarg de
la seva vida va compondre més
de 180 sardanes, música i dansa
que “aglutina civisme, amistat,
concòrdia, és la festa a la plaça,
amb gent que ve de tot arreu, i
sobre tot, és la nostra dansa”,
conclou Miquel Simó. # C. G.

Acció Escolta de Catalunya,
amb els Drets dels Infants

La campaña Todos.es
llega a L’H con clases
gratuitas de Internet
Aquellos que nunca han accedido a Internet pueden recibir una
clase de iniciación de 45 minutos entre el 4 y el 17 de abril en
un aula habilitada para ello en el
Centro Cultural Tecla Sala. Esta
iniciativa forma parte de la campaña Todos.es, que está promovida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la entidad pública empresarial Red.es.

Caminata popular
L’Hospitalet-Collserola,
el día 10 de abril
El Club Muntanyenc llevará a cabo la decimotercera edición de la
Caminata popular L’HospitaletCollserola-L’Hospitalet, el próximo
día 10 de abril. La salida será a
las 9 de la mañana desde les Planes, lugar de encuentro de todos
los participantes. La inscripción
estará abierta en la secretaría del
Club Muntanyenc hasta el próximo 7 de abril.

El Barradas muestra
que el tatuaje no es
una moda pasajera

Acció Escolta de Catalunya va dur a
terme el dia 12 de març, als jardins
del Centre Cultural Tecla Sala, una
trobada de les unitats de Castors i
Llops, el grup d’infants entre 6 i 11
anys dels agrupaments escoltes. La
trobada va tenir com a punt central
d’interès els Drets dels Infants.
Acció Escolta està desenvolupant el projecte Els meus drets,

els drets dels infants, amb el qual,
diuen els seus responsables, es
persegueix que “mitjançant el joc i
la creativitat els infants coneguin
els seus drets alhora que prenen
consciència de la seva realitat (sovint afortunada) i dels seus drets
fonamentals, que no només són
seus sinó que també pertanyen a
tots els infants del món”. # REDACCIÓ
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Trobada de Castors i Llops al Tecla Sala

Trobada de Castors i de Llops al col·legi Tecla Sala

Daniel Soriano, Keven Johnson y
Diego Azaldegui, tres artesanos
del tatuaje, exponen una muestra de sus obras en el Centro Cultural Barradas, en una exposición
que presenta fotografías, dibujos
y calcomanías con un punto en
común, el tatuaje. La exposición
muestra que este fenómeno tiene historia. Abierta hasta el 15 de
abril. Después, en La Bòbila.

