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Tradicions. Els dies 2 i 3 d’octubre associacions de L’H organitzen activitats per a totes les edats

Entitats de cultura popular
organitzen Engresca’t 2015
L’agenda
yyy 2 d’octubre, 20.30h.
Sopar col·loqui del
Correllengua amb Jordi
Bilbeny, historiador i escriptor.
Lloc: Casino del Centre
yyy 3 d’octubre, 9h.
Caminada popular fins a
Collserola. Sortida rambla de
Just Oliveras (part de dalt)

Actuació cultural d’una passada edició de l’Engresca’t a la plaça de l’Ajuntament

E

ls dies 2 i 3 d’octubre se celebrarà a L’H la gran trobada
d’entitats de cultura catalana amb dos actes ja consolidats: el Correllengua, organitzat
per la CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua) i l’Engresca’t,
que coordina Òmnium Cultural. Les
activitats se centraran a la rambla de
la Marina, davant de Ca n’Arús.
Així, el dia 2, s’organitza el sopar-col·loqui del Correllengua al
Casino del Centre, a les 20.30h,
amb la participació de l’historiador
i escriptor Jordi Bilbeny, que par-

larà de l’ostracisme i persecució a
la qual ha estat sotmesa la cultura
catalana al llarg de la seva història.
El dia 3, l’Engresca’t 2015 aplegarà una quinzena d’entitats hospitalenques orientades a la promoció
de les tradicions catalanes i de
lleure. Així des de les 11h fins a
les 14h, els infants podran participar en activitats organitzades per
Òmnium Cultural, Coordinadora de
Gegants, Colla Jove de L’H, Ateneu
de Cultura Popular, club Scrabble,
Coordinadora Sardanista, Centre
Catòlic, Club Muntanyenc i d’altres.

També, de 10 a 14h, hi haurà la
unitat mòbil del Banc de Sang per
recollir donacions de la ciutadania.
A partir de les 17.30h, l’Esbart
Dansaires de L’H del Casino del
Centre oferirà danses tradicionals;
el col·lectiu Verba, recital de poesia;
les corals Xalesta, Matiners i Elisard
Sala, cant coral. A les 19.10h, gòspel amb New Gospel; a les 19.30h,
la Coordinadora Sardanista fa una
ballada; a les 20.30h, un sopar popular amb Òmnium Cutural, i a les
21.30h, s’oferirà un concert amb El
Mosquito del Garito i els ATUPA. y

yyy 3 d’octubre, 10h.
Toc d’inici i cercavila de
gegants i capgrossos
yyy 3 d’octubre, d’11 a 14h.
Tallers infantils de barretines,
castells, puntaires, scrabble,
sardanes, meteorologia,
maquillatge, animació infantil,
orientació i gegants
yyy 3 d’octubre, 17.30h.
Danses tradicionals, recital
de poesia i concert de cant,
concert de gòspel, ballada de
sardanes, sopar popular i un
concert jove
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‘Atrapa la
bandera’,
nueva película
de Jordi Gasull

J

ordi Gasull tenía tres años cuan
do la tripulación del Apollo 11
llegó a la Luna y Neil Armstrong
pisó el satélite en 1969. Quizás
aquella imagen fue la que le inició en
su pasión por la exploración espacial
ya que es el guionista y productor de
Atrapa la bandera, la primera película de animación española que se ha
distribuido en todo el mundo y se
ha proyectado en el Johnson Space
Center, de Houston. A la proyección asistió el astronauta español,
Miguel-López Alegría.
Gasull, vecino de Santa Eulàlia,
ha explicado a los medios de comu
nicación de L’H que “ir a la Luna
siemp re ha sido un sueño para
mí”, aunque ha reconocido que,
de haber llegado a ser astronauta,
seguramente no lo habría conseguido porque ya no se organizan expediciones allí. “Ha sido por medio del
cine que he podido vehicular esta
pasión”, añade.
El hospitalense también firmó el
guión de Las aventuras de Tadeo
Jones, con la que ganó dos premios
Goya, y cree que Atrapa la bandera
será un hito en taquilla porque es
una película muy familiar, “para niños de 3 a 99 años. y

