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Celebració popular. Els dies 17 i 18 de desembre a la rambla de Just Oliveras

Mostra d’entitats
del Centre, Sant
Josep i Sanfeliu

Més de 2.000 alumnes de les escoles de la ciutat han participat en una
experiència de l’associació Bipol·art
per acostar la dansa i el circ als infants. La campanya es du a terme per
tercer any consecutiu amb el suport
del Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts de Catalunya.
Els escolars de la zona nord de
la ciutat han assistit a l’espectacle
Maps, a càrrec de la companyia
Nats Nus, una proposta que convida els nois a participar i experimentar en primera persona la dansa.
Abans de l’espectacle, els alumnes
han fet un taller de dansa impartit
per la mateixa companyia per fomentar el seu desenvolupament
motriu i la seva creativitat.
D’altra banda, la companyia TT
ha portat el circ a 5 escoles del barri
del Centre. Els alumnes han fet un
taller sobre acrobàcies i malabars i
han assistit a l’espectacle Círculo
a l’Auditori Barradas, un recorregut
per diversos països amb el circ com
a disciplina que potencia les seves
capacitats cognitives, físiques i
afectives. y

tració de com es té cura d’un bonsai.
Als escenaris de la rambla hi
haurà sardanes, activitat de caga
tió per als petits, futbol 3, tai-txi,
bàsquet infantil, i danses i cançons
populars de Castella i Lleó.

Tallers, activitats,
exhibicions, esports,
danses, espai
infantil, gegants
i festa de foc
Les jornades s’amenitzaran diumenge amb una cercavila de gegants i capgrossos al migdia, i amb
una tabalada i un espectacle de foc
per a la cloenda, tot a càrrec de les
entitats que mostren les seves activitats al llarg d’aquests dos dies. y

Bipol·art

Circ i dansa
per als
alumnes de
L’Hospitalet

Las entitats del Districte I celebren la seva
tradicional mostra d’activitats coincidint amb la
proximitat de les festes de Nadal
Una cinquantena d’entitats dels barris que aplega el Districte I de la ciutat –el Centre, Sant Josep i Sanfeliu– participen a la mostra que cada
any pels vols de Nadal es fa a la
rambla de Just Oliveras. Els estands
es col·locaran els dies 17 i 18 de
desembre en el tram entre el carrer
de Tarragona i la regidoria del districte.
En els diferents estands, les
entitats mostraran al públic la seva
activitat per donar-la a conèixer.
També s’habilitaran diversos espais
al llarg de la rambla per acollir actuacions al carrer, un espai infantil,
i una carpa on es durà a terme el
programa d’activitats.
En aquesta carpa hi haurà tallers
de construcció d’avions, de mandales, de dibuix i de maquillatge,
xerradas sobre sanitat i fibromiàlgia, activitat de puntaires i demos-
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Ballada de sardanes dins la Mostra d’entitats del 2010
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Més informació: www.bipolart.org

