SOCIETAT

L’HOSPITALET

15

2 DE NOVEMBRE DE 1998

La colla farà una actuació a la rambla Just Oliveras el 8 de novembre

Els Castellers de L’Hospitalet
faran pinya pels Drets Humans
El pròxim dia 8, els Castellers de
L’Hospitalet commemoraran el 50
aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans
amb una actuació a la rambla Just
Oliveres, junt a la plaça Lluís Companys, a les 12 del migdia. A la celebració hi participaran també els
castellers de Santa Coloma de
Gramenet i els Castellers de Castelldefels. El lema d’aquesta trobada castellera és Amb els drets humans tots som una pinya.
Segons el president dels Castellers de L’Hospitalet, Quico Torrent, “aquesta actuació és puntual
per col·laborar amb el 50 aniversari de la Declaració Universal dels
Drets Humans, però l’entitat també s’afegirà a l’acte final que és
farà a la ciutat, en una data encara sense determinar, i al que s’uniran totes les entitats que d’una o
una altra manera han col·laborat
en aquesta commemoració a la
ciutat.
Els Castellers de L’Hospitalet
volen posar de manifest la importància de que la ciutat compti amb
una colla castellera i per això demanen la col·laboració dels ciutadans, per poder fer torres de sis i

pilars de cinc. “Aquests són els objectius de la nostra colla per aquesta temporada que s’acaba el mes
de desembre”, explica el president
de l’entitat, que afegeix que “no hi
ha ni edat ni sexe per poder aixecar torres humanes”.
Els Castellers de L’Hospitalet
també tenen previst actuar a d’altres municipis. Així el próxim 29 de
novembre, participaran a Gavà, a
la trobada de 10 colles castelleres
del Baix Llobregat i el 6 de desembre, dins de les Festes d’Hivern de
Castelldefels, també aixecaran torres i pilars.

Las muestras de homenaje a la figura de García Lorca en el año del
centenario de su nacimiento se suceden en la ciudad. En las últimas
semanas, dos entidades más, el
Grup Sardanista del Gornal y el
grupo teatral Duende, se han sumado a las celebraciones con actos en los que han vinculado la música y la poesía.
Los primeros organizaron en el
Casal Cívic del barrio un recital, a
cargo del grupo Verba y de la Associació de Poetes i Escriptors de
Catalunya, y un concierto sardanista con la Cobla Ressó. Según
el presidente de la entidad, Liberto Reduá, “buscábamos un motivo para introducir cultura en el barrio y qué mejor que el año Lorca”.
El Grupo Duende interpretó un
espectáculo de canto, danza y recitación con poemas de Lorca y
de Antonio Machado en el centro
Barradas. El montaje, titulado Encuentro con Federico, fue un repaso por la vida y obra del poeta y
dramaturgo granadino desde su
nacimiento.

Volen traslladar-se al
barri de Santa Eulàlia
Desprès de dos anys assajant
al barri del Centre, els castellers
pensen que ja és hora de canviar
de barri, per traslladar la il·lusió a
d’altres indrets, i tenen la intenció
d’ubicar-se a Santa Eulàlia la próxima temporada, a l’institut Bisbe
Berenguer. De moment, però, continuen assajant al col·legi Busquets i Punset de l’avinguda Josep Tarradellas, els dimarts i els divendres a partir de les 20.30 hores.
“Seria maco poder fer pilars de
cinc, però necessitem la col·laboració de més persones”, conclou
Quico Torrent.
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Persones de totes les edats i sexe poden ser castellers

Décima edición del
Festival de Fandangos
de la Casa de Huelva
El Centro Andaluz Casa de Huelva
celebrará el 14 de noviembre el X
Festival de Fandangos de Huelva
en el polideportivo Sergio Manzano de Bellvitge, con la colaboración del Ayuntamiento de L’Hospitalet. La edición de este año es
un homenaje póstumo a Paco Toronjo, onubense y número uno de
este estilo de flamenco, que falleció el pasado mes de julio.
A las 19 horas se levantará el
telón del festival con la actuación
de El Cabrero como figura estelar, acompañado por los grandes
guitarristas Paco del Gastor y Antonio Onuba.
La novedad de esta décima
edición es la actuación de la Peña
Cultural Flamenca Femenina de
Huelva compuesta por once mujeres. Según el presidente del
Centro Andaluz Casa de Huelva,
Eduardo Moreno, “la entidad ha
realizado un gran esfuerzo para
conseguir un buen nivel en las actuaciones y que este décimo festival sea un gran éxito”.

También estarán en el escenario: al cante, Plácido González,
Raquel Vera, Morenita de Huelva
y el coro rociero de la Casa de
Huelva y, al baile, los cuadros de
Nuestra Señora del Rocío y Nuestra Señora de la Cinta. Para acompañar a los cantaores estarán las
excelentes guitarras de José María de Lepe, Carlos ‘El Peque’ y
Juan M. Vargas.

La entidad espera llenar
el polideportivo
La junta directiva del Centro
Andaluz Casa de Huelva espera
que en esta décima edición del
Festival de Fandangos el polideportivo Sergio Manzano de Bellvitge alcance el lleno absoluto con
la asistencia de 1.500 personas.
La puesta en escena será otra novedad de este festival, que es el
más importante de los cinco que
organiza la entidad a lo largo del
año. “Invito a todos los hospitalenses a pasar cinco horas con los mejores fandangos de Huelva”, señala entusiasmado el presidente.
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El Cabrero será la figura estelar en el polideportivo de Bellvitge

La Fundació Xarxa d’Espectacle
Infantil i Juvenil, amb la col·laboració del Centre Catòlic, organitza
per quinzè any la programació del
Teatre per a Infants, que enguany
s’afegeix amb altres entitats a la
commemoració del 50è aniversari
de la Declaració Universal dels
Drets Humans. Per aquest motiu,
alguns dels espectacles tracten
aspectes relacionats amb aquesta qüestió.
Fins ara, s’han pogut veure dos
espectacles al teatre del Centre
Catòlic dins de la programació de
tardor: La llegenda dels nats i Canta Contes. El próxim diumenge dia
15, la companyia Boca Rica presentarà la funció de titelles de tija i
guant Cucudrulu!, dirigida per Mónica Pes i recomanada per a nens
a partir dels tres anys. El dia 29
de novembre, la companyia Teatre
de Cordó presentarà Retorn al país
de mai-més: Peter Pan, dirigida
per Juanjo Navarro i Enric Magoo.
Aquest espectacle combina teatre
i màgia, amb efectes de Seleccions Màgiques, i està recomanat
per a nens a partir dels 6 anys.

