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La ciutat recupera el
monument a la sardana
L’escultura L’Hospitalet Ciutat
Pubilla 1966 ha tornat a la plaça de l’Ajuntament, d’on havia
sortit quan es van iniciar les
obres de remodelació de la zona. L’escultura representa un
músic solitari que toca una
tenora.
Amb el retorn del monument, la Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet ha vist complert el seu
desig, segons ha manifestat la presidenta de l’entitat, Mercè Tubau:
“Després de molt de temps reivindicant el que ens sembla just,
que és que l’escultura torni al seu
lloc, al final ho hem aconseguit”.
El passat 8 de març es va desco
brir l’escultura. “També hem col·lo
cat la primera pedra del monument
de l’any 1966, on hi havia un perga
mí de l’alcalde de l’època, Matias
España; una foto de la noia que va
ser la pubilla d’aquell any i materials
com monedes, diaris, etc. Ara hem
actualitzat aquella primera pedra
amb diaris i monedes d’enguany”,
assenyala Tubau. Tot plegat va anar
acompanyat d’una exposició amb
panells ubicats a la mateixa plaça
de l’Ajuntament, on es van poder
veure fotografies de l’any 1966.
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Monument a la sardana

Ara, a l’escultura se li ha canviat
el peu: “És de marbre negre però
una mica més alt i continua portant la inscripció La dansa sencera

d’un poble que
estima i avança donant-se
les mans”, diu
la presidenta de
la Coordinadora
Sardanista.
D’altra banda, la Coordinadora ha clos la
25a edició dels
cursets de sardanes que organitza cada any.
Enguany hi han
p a r t i c i p a t 15
centres educatius, 10 entitats,
as s o c iac i o ns i
llars de jubilats, i
també s’han fet
a centres culturals com el Casino del Centre. A
l’acte de cloenda, convocat en
el moment de
tancar aquesta
edició, es tenia previst fer una gran
rotllana cultural amenitzada amb la
música de la Cobla Contemporània.
# marga solé
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‘L’Hospitalet Ciutat Pubilla 1966’ torna al seu emplaçament

El Grup Sardanista Tot Bellvitge ha celebrat l’onzena Festa de
l’Arbre al parc metropolità del barri. “És una manera de donar
la benvinguda a la primavera, tot i que va tenir uns orígens reivindicatius”, explica
el president de l’entitat, Emili Salas.
La jornada es va saldar amb la plantada de tres arbres i amb
una ballada de sardanes on van participar 14 colles i la cobla
Ciutat de Terrassa. A l’actualitat, Tot Bellvitge compta amb una
cinquantena de socis. “Em faig creus de l’evolució de l’entitat ja
que si bé no hi ha un canvi generacional com ens agradaria, sí
que podem dir que hem anat a més. Tot un èxit per a un grup
sardanista a Bellvitge”, conclou el president. La pròxima cita
de l’entitat serà l’Aplec de l’Ermita, el 13 d’abril.
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