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15 de maig del 2017 DIARI DE L’HOSPITALET

Breus

Folklore. El 27 de maig té lloc el Festival d’Estiu per celebrar els 25 anys

Noces de plata dels
Dansaires de L’H

Dolores Rodríguez és
la nova presidenta de la
Unió de Botiguers L’H
Després de 17 anys al capdavant de la Unió de Botiguers de
la ciutat, Vicenç Ibáñez ha deixat
el càrrec. La nova presidenta és
una jove hospitalenca amb parada al mercat de la Florida des
de fa 25 anys. El repte del nou
equip dirigent és visitar els botiguers de tots els barris i guanyar
presència a les xarxes socials. y

L’esbart va néixer amb
l’objectiu de mantenir
i divulgar les danses
catalanes a la ciutat

Obertes les inscripcions per a la 22a edició de
la Cursa popular i solidària del barri de Bellvitge

cedida per DANSAIRES DE L’H

El gener de 1992 un grup d’amics
va fundar, al barri del Centre, els
Dansaires de L’Hospitalet amb l’objectiu de mantenir i donar a conèixer
la riquesa de les danses catalanes
a la ciutat i arreu i, uns mesos més
tard, l’esbart va entrar a formar part
del Casino del Centre. Vint-i-cinc
anys després l’entitat segueix amb
la seva tasca de divulgació del folklore català.
L’esbart Dansaires de L’Hospitalet del Casino del Centre el formen
una quarantena de balladors que
participen en les seccions infantils,
juvenils, cos de dansa i veterans. Al
llarg de la seva història acumulen
actuacions en diferents poblacions
catalanes i han realitzat diversos
intercanvis amb grups de fora de
Catalunya, una experiència que els
agradaria poder repetir. “Esperem
l’any vinent poder organitzar alguna
sortida”, ha explicat Mireia Montserrat, presidenta de l’esbart.

Actuació dels Dansaires de L’H durant el Festival de Primavera

El pròxim 27 de maig, a les
18h, tindrà lloc el Festival d’Estiu
commemoratiu del 25è aniversari.
Hi participaran totes les seccions i
estrenaran nou repertori però també
recuperaran algunes de les danses
més emblemàtiques de la història
de l’entitat. “Són danses que feia
anys que no ballàvem i que ens
porten nostàlgia”, ha explicat Montserrat. Entre aquestes, es troba el

Ball de pastors, una de les primeres
danses que va ballar l’esbart. En
aquesta jornada, que tindrà com
a escenari la pista del Casino, els
acompanyarà la Cobla Ciutat de
Terrassa.
A més, l’11 de juny tindrà lloc la
cloenda de la 38a Roda d’Esbarts
Catalònia a la plaça de l’Ajuntament,
amb l’acompanyament musical de la
Cobla Sabadell. y

La cursa, organitzada per l’AMPA de Jesuïtes Bellvitge - Centre d’Estudis
Joan XXIII, tindrà lloc el diumenge 21 de maig al matí. Les inscripcions es
poden fer en línia a través del web j23.fje.edu fins al 19 de maig o presencialment fins al mateix dia de la cursa. Els diners recaptats es destinaran
a la Fundació La Vinya, entitat que treballa per atendre a les persones en
situació de risc social a Bellvitge i Gornal. y

Els Gegants de Sant
Josep tornen a ballar a
les festes de la ciutat
Després de sis anys d’absència,
els Gegants de Sant Josep han
tornat amb la colla nova. La seva
primera sortida ha estat durant
les Festes de Primavera, on van
participar els gegants nous, en
Fargot i la Fargueta, estrenats el
2000, i el gegantó Pitusant. La
colla gegantera del barri va desaparèixer l’any 2011. y

