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Tradicions. XX aniversari del Grup Sardanista la Florida i XXI Memorial Jaume Reventós
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Esquerra, primera ballada del Grup Sardanista la Florida l’any 1989. Dreta, ballada del Memorial Jaume Reventós el 2012 a la plaça de l’Ajuntament

Sardanes: la modernitat d’una
festa que té quasi dos-cents anys
Les rotllanes i la música de cobla arriben als
barris en la majoria de festes majors. El 22 de
juny és el Dia Mundial de la Sardana
La sardana és una dansa popular
catalana que té quasi 200 anys i és
considerada el ball nacional de Catalunya. És una dansa col·lectiva que
ballen homes i dones agafats de les
mans formant una rotllana i puntejant
amb els peus els compassos de la
cobla. Aquest ball es va popularitzar
a final del segle XIX amb les innovacions del compositor Pep Ventura.
A L’Hospitalet les sardanes estan

integrades amb la cultura popular
i tradicional des de fa molt temps i
les entitats sardanistes de L’H organitzen ballades als barris al llarg
de l’any.
És el cas del Grup Sardanista la
Florida, que el 5 de juliol, a les 18h,
celebrarà el vint-i-cinquè aniversari
a la plaça de la Llibertat amb una
ballada que coincidirà també amb
el XXV aniversari de la trobada de

colles sardanistes, la cloenda dels
cursets de sardanes i el setè Memorial Josep Pujol i Alsina. La cobla
Ressò Dansaires del Penedès tocarà nou sardanes. El president del
Grup Sardanista de la Florida, Joan
Noguera, encara recorda quan “els
primers anys es feien les ballades a
l’avinguda del Masnou i, com que
coincidia amb la fira, havíem de
pactar amb els firaires que durant la
ballada no posessin música”.
El 22 de juny és el Dia Mundial
de la Sardana i, com és tradició, les
audicions d’aquell dia tocaran la mateixa sardana, que enguany és Flor
de neu del compositor Lluís Lloansí.

Aquest mateix dia, la Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet
organitza el XXI Memorial Jaume
Reventós a la plaça de l’Ajuntament,
a les 12h amb la cobla Ciutat de
Terrassa, que “tocarà dues sardanes de Jaume Reventós, La Maria i
Bellvitgenca”, explica la presidenta
de la Coordinadora Sardanista de
L’H, Mercè Tubau. A la mitja part, la
presidenta de l’Ateneu de Cultura
Popular, Matilde Mercè, parlarà sobre la figura del reconegut mestre.
També el dia 24 de juny, a les
12h, hi haurà una ballada de sardanes a la plaça de l’Ajuntament, amb
la cobla Ciutat de Cornellà. y

Les entitats
socials retornen
amb escreix
els diners de
l’Administració
Representants d’entitats sense
ànim de lucre i de centres especials
de treball s’han reunit a L’Hospitalet
en el desè Fòrum d’Innovació Social
que portava per títol La innovació,
obrint fronteres, per parlar sobre
com afrontar millor els reptes de futur obrint la porta a la internacionalització, a l’ampliació de projectes i a
cercar fórmules de cooperació.
En el fòrum s’ha presentat l’estudi
SROI (Social Return of Investment)
realitzat a la Fundació Asproseat
Empresa i Treball i al Taller Auria
Cooperativa per Cristina Monge, politòloga i professora de la Universitat
de Saragossa. La conclusió principal
de l’estudi és que les entitats socials
fan un retorn més de tres vegades
superior al que les administracions
públiques aporten, de manera que
són una inversió i no una despesa.
“Per cada euro que inverteix l’Administració pública se’n retornen entre
3,5 i 4,5”, ha explicat l’autora.
La desena edició del fòrum l’ha
organitzat el Grup Asproseat de
L’Hospitalet que promou i gestiona serveis integrals i oportunitats
diverses per a les persones amb
discapacitat. y

Cultura catalana. Més de 30 associacions participen en la tercera trobada d’entitats que organitza Òmnium Cultural

L’Engresca’t
estrena nou espai
La 3a Trobada d’Entitats de Cultura
Catalana a L’Hospitalet, Engresca’t,
coordinada per Òmnium Cultural i
on han participat una trentena d’as
sociacions, va tenir molt bona acollida en el nou emplaçament de la
rambla de la Marina. Malgrat la pluja,
hi van participar prop de 900 persones en les vint-i-cinc activitats
que hi havia programades. “Pel mal
temps es va suspendre un recital
de poesia i, per ajustar l’horari, vam
treure també la senyera humana,
però la resta d’actes van tenir molt

d’èxit”, explica el president d’Òmnium Cultural, Jesús Palomar. Entre
les activitats, l’organització destaca
el taller de capgrossos inclòs en la
cercavila de la plataforma Som Escola a favor de la immersió lingüística i l’assistència als concerts de nit
d’El Mosquito del Garito i de Cesk
Freixas. Per a Jesús Palomar, la valoració més important, a banda de la
participació de públic, “és el fet que
s’ha incrementat el nombre d’entitats participants respecte a les dues
edicions anteriors”. y
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Concert de New Gospel a la rambla de la Marina dins del programa d’Engresca’t 2014

