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Més de 400 nens i nenes de la ciutat
aprenen a ballar sardanes a les escoles
Col·laboració entre la Coordinadora Sardanista de L’H i els centres educatius
La Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet ha començat l’any
2007 amb cursets de sardanes
per a nens i nenes a les escoles.
En aquesta activitat, en la qual
col·laboren els centres educatius i que es desenvolupa en
horari escolar com un taller
més, hi participen més de 400
escolars.
Les escoles on nens i ne
nes poden aprendre a ballar
sardanes són: Ausiàs March, Centre
Educatiu Fax, Joaquim Ruyra, Bus
quets i Punset, Pau Casals, Santiago
Ramon y Cajal, Patufet Sant Jordi
i Canigó. La Coordinadora també
ensenya a ballar sardanes a infants
al local de l’Associació de Veïns de
Granvia Sud i al Casino del Centre,
i el Grup Sardanista Tot Bellvitge fa
classes al seu local social els divendres a la tarda.
“Com que la dansa de la sardana no té edat, també fem classes
per a adults a la parròquia de Sant
Isidre, al Centre Cultural la Bòbila,
als casals de gent gran del Centre i
la Torrassa i al Club Sant Jordi. També el Grup Sardanista de Bellvitge
n’ensenya a l’antiga aula de cultura
d’aquest barri, i el Grup Sardanista
Tot Bellvitge, al seu local social”, ha
explicat la presidenta de la Coordi-
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’Els orígens de l’èsser
humà’, una exposición
en el CC Sant Josep
El CC Sant Josep inaugura, el 6
de febrero, a las 19.30h, la exposic ión : D e la Luc y a l’home
dels gels. Els orígens de l’ésser
humà, con la conferencia del
paleontólogo Josep Gibert Clos:
Colonització d’Europa pel Sud.
Història dels primers europeus. Se
podrá ver hasta el 1 de marzo.

El CNL ha abierto la
preinscripción para
los cursos de catalán
El Consorci de Normalització
Lingüística de L’H ha abierto la
preinscripción para los cursos
de catalán de febrero a junio.
Hay que llamar al teléfono 93
440 65 70, de 9 a 13.30h y de
15.30 a 20h, de lunes a viernes,
y solicitar hora para realizar una
prueba de nivel.

gabriel cazado

Los institutos de
L’Hospitalet opinan
sobre la igualdad
Una classe de sardanes a l’escola Pau Casals amb Mercè Tubau de professora

nadora Sardanista de L’Hospitalet,
Mercè Tubau. Les classes de sardanes s’acabaran el 15 d’abril amb una
ballada de cloenda on podran participar tots els sardanistes. Es farà a
la plaça de l’Ajuntament, a les 12h,
amb la Cobla Contemporània.

D’altra banda, la Coordinadora ja
té enllestit el programa de ballades
i aplecs de sardanes per a l’any
2007 a L’Hospitalet, en el qual cal
destacar la IX Festa de l’Arbre al
parc de Bellvitge, el 25 de març; el
XVIII Concurs de Colles, l’1 d’abril al

parc de Can Buxeres; el XLII Aplec
de l’Ermita a Bellvitge, el 9 d’abril, o
el XXXIII Aplec de L’Hospitalet, a la
plaça de l’Ajuntament el 21 d’octubre. En total hi haurà a la ciutat 35
ballades de sardanes, comptant els
aplecs i memorials. # marga solé

Los tópicos de la publicidad, el
lenguaje sexista, estereotipos o
profesiones según el género son
algunos de los temas trabajados
por alumnos de 4º de ESO y
que se han recogido en una exposición. La iniciativa es del proyecto Fes-te’n lloc del Área de
Promoción Económica.

