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El conjunt malabarista queda en segon lloc al Festival de Teatre de Feldkirch

El grup Malabar-los comença un nou
any fora d’Els Diables de Bellvitge
ROSA SALGUERO

La AAVV del Centre
reivindica mejoras
para el barrio
La Asociación de Vecinos del
Centre ha iniciado una campaña de protesta, con la colocación de diferentes pancartas,
para conseguir mejoras en el
barrio. Los vecinos exigen más
vigilancia en el Parc de Can
Boixeres, un semáforo en la calle Cobalto, limitar la velocidad
en la avenida del Carrilet y un
parque infantil y más aparcamientos en la calle Álvarez de
Castro.

FIPA y BCNREGAL
llegan al recinto
ferial de Pedrosa

IMACNA

El grup de malabarisme Malabarlos inicia amb aquest 1996 el seu
segon any com a conjunt independent, després de separar-se d’Els
Diable de Bellvitge. El 95 ha estat
un any plenament satisfactori per
aquests joves que, amb l’experiència obtinguda amb el grup de diables de L’Hospitalet, pretenen ferse un forat en el camp del malabarisme i l’espectacle.
L’Albert Valls i el José Antonio
Hernández, tots dos membres dels
diables, juntament amb la Mercè
Rafats, veïna de L’Hospitalet, i amb
el Toni Cercós, de Barcelona van
decidir formar un grup d’espectacles per fer el que més els agrada,
malabarismes. Durant l’any 1995,
Malabar-los va actuar en importants festivals de teatre al carrer.
Els últims han estat el Festival de
Feldkirch a Àustria i el de Tàrrega,
a Lleida. En el primer, on van representar la seva primera gran producció, Desquici malabar, va ser
reconegut com el segon millor grup
del certamen d’entre el total de 40
companyies de música, mim i malabars que hi van participar. Els
ciutadans de L’Hospitalet van poder veure aquest espectacle en la
passada Festa Major de Bellvitge.
El somni dels quatre malabaristes, amb edats compreses entre
els 21 i els 25 anys, és poder viure de l’espectacle. “Sabem que és
difícil i que ara els malabars estan
de moda. Però pensem que el malabarisme es més que moure tres

BREVES

El barri de Bellvitge va gaudir dels malabars del grup durant la passada festa major

Els quatre
joves de la
companyia
assagen a la
Tecla Sala

boles”, apunta José Antonio Hernández. El seu espectacle es caracteritza per la teatralitat dels números que segueixen una història.
“Li donem tanta importància al
malabarisme com al teatre, a la
música o al ball”, explica l’artista.
Malabar-los, que assaja al
Centre Cultural Tecla Sala, està
treballant en una tercera part de
Desquicis malabar. L’obra inclou
números de masses, de pilotes i
d’anelles, combinats amb música

rock i flamenc. “La intenció és introduir peces d’acrobàcia i allargar
la durada de l’obra”, apunta Hernández. Tot i que fa més d’un any
que treballen com a grup independent, no han perdut el vincle amb
els Diables de Bellvitge, integrats
per una trentena de persones.
“Continuem col·laborant amb Els
Diables, amb els que van començar fa més de tres anys i hem
aprés gran part del que sabem”,
diu el membre de Malabar-los.

La Feria Interprofesional de la
Papelería (FIPAP) y el Sector
Internacional del Regalo Creativo de Expohogar (BCNREGAL) se celebrará en la Fira
Montjuïc2/L’Hospitalet, en el
polígono Pedrosa, del 2 al 5 de
febrero. La celebración simultánea de los dos salones permitirá concentrar una oferta y
una demanda que comparten
canales de distribución.

Fallece Manuel Alba
Flores, locutor de
Radio Florida
El locutor de Ràdio Florida,
Manuel Alba Flores, socio de
la Asociación de Jóvenes por
los Medios de Comunicación,
falleció el pasado 21 de diciembre en el Hospital de Bellvitge.
El radiofonista se consolidó
como uno de los locutores más
populares de la emisora con el
programa Los insoportables.
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A punt el nou programa
d’activitats de l’Associació
de Dones Separades
R. S.
L’Associació de Dones Separades
de L’Hospitalet iniciarà el proper 2
de febrer un nou cicle de conferències i xerrades a càrrec de la psicòloga clínica María Sánchez Jiménez. El primer dels actes portarà per títol Les dones i les pors.
Tot seguit han programat Dones
soles (8 de febrer), Ser mares: una
tasca difícil (15 de febrer) i Relacions mare/filla (22 de febrer). L’objectiu d’aquestes xerrades és informar i formar a la vegada a la comunitat en general, dones i homes
de qualsevol estat civil, sobre temes
que afecten tota la societat, segons
les responsabilitats de l’entitat.
Aquestes activitats, que s’aniran
ampliant al llarg de tot l’any es complementaran amb altres actes lúdics
(sopars, excursions, sortides culturals), per facilitar principalment la
integració social d’aquelles dones
que veuen canviada la seva vida
després d’una separació.

L’Associació de Dones Separades va néixer a finals de 1994 a
proposta del CAID (Centre Municipal d’Atenció i Informació a la Dona). Entre les seves prioritats hi figuren: consolidar-se com a entitat, ampliar els seus serveis i continuar treballant per conèixer les
necessitats reals d’aquest col·lectiu. “En funció d’això, pretenem
actuar com a intermediàries amb
les institucions, orientar les nostres
activitats formatives i informatives
i motivar a les dones a participar”,
segons Mercedes Paredes, secretària de l’associació.
La majoria de dones que s’adrecen a l’entitat (carrer Galvany,
15) arriben en estats emocionals
alterats i amb problemes econòmics. Segons Paredes, “encara la
dona separada continua sent la
part desprotegida, mentre que l’home és el fort. Els principals problemes són l’accés a l’habitatge i
al món laboral, sovint, donada la
manca de recursos i de formació”.

