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Cultura catalana. La Coordinadora Sardanista va néixer el 1983 i l’Andreu Trias en va ser el president

50 anys de la Ciutat Pubilla

‘Breakdance’

Street Squad busca
diners per anar al
campionat del món
Per segon any consecutiu, el grup
de danses urbanes de L’Hospitalet
s’ha classificat per participar al campionat del món que tindrà lloc el juliol
a Los Angeles, després de proclamar-se campions d’Europa en la categoria de hip-hop coreogràfic. Per
poder finançar el viatge han obert
el projecte de microcenatge Street
Squad road to LA a la plataforma
www.indiegogo.com. La formació necessita 30.000 euros per pagar el
viatge dels 20 joves de 20 a 25 anys
que formen Street Squad. y

L

’Hospitalet ha celebrat el 50è
aniversari del nomena
ment
com a Ciutat Pubilla de la Sardana. Per commemorar l’aniversari
es va fer una audició de sardanes
i música per a cobla amb la Cobla
Selvatana, de gran prestigi arreu, i
una ballada de sardanes i dansa
tradicional a càrrec de l’esbart Dansaires de L’Hospitalet del Casino
del Centre, amb acompanyament
de la Cobla Ciutat de Terrassa. En
aquesta ballada es va tornar a ballar
la dansa Mare de Déu de Bellvitge,
que es va estrenar ara fa 50 anys.
L’Ajuntament de la ciutat va oferir
una recepció a la Coordinadora
Sardanista i tots junts van bufar les
50 espelmes d’un pastís gegant i
van fer una ofrena floral a l’escultura
L’Hospitalet Ciutat Pubilla 1966,
ubicada a la plaça de l’Ajuntament
i que representa un músic tocant la
tenora. També la parròquia de Santa
Eulàlia de Mèrida va oficiar una missa sardanista amb acompanyament
de música de cobla.
El títol de Ciutat Pubilla ara es
diu Capital de la Sardana però
manté intacte el seu esperit de
promoció i difusió de la “dansa més
bella de totes les danses que es fan
i es desfan”, segons diu la tradició.
La Coordinadora Sardanista
es va crear uns anys després per
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La presidenta de la Coordinadora Sardanista, Mercè Tubau, fa l’ofrena davant les autoritats

S’ha tornat a ballar
la dansa ‘Mare de Déu
de Bellvitge’, que fou
estrenada fa 50 anys
per a la celebració

l’impuls dels grups sardanistes que
van veure la necessitat d’organitzarse. El primer president en va ser
l’Andreu Trias, persona molt vinculada al món associatiu i cultural de
L’Hospitalet
La presidenta de la Coordinadora Sardanista de L’H, Mercè Tubau,
ha viscut la commemoració com
un somni. “Ha estat una festa molt
bonica, de poble, i ens ha agradat

transmetre la nostra alegria a la ciutadania, amb qui hem volgut compartir el pastís d’aniversari”. Ara
toca, diu Tubau, “continuar amb la
feina de difusió del món de la sarda
na a la ciutat”. L’entitat organitza
cursets de sardanes a les escoles
i als casals de gent gran i centres
cívics. “Hem de seguir millorant, insistint i promocionant la nostra dansa com hem fet fins ara”, conclou. y

Festival Dulcinea
Curts, el cine com
a eina d’inserció
La sisena edició del festival que organitza el Club Social El Roure va atorgar el primer premi a En equilibrio, de
l’Asociación de Familias y Personas
con Enfermedad Mental (Múrcia), i
el segon premi a La vida cambia, del
club social Nou Camí (Sant Feliu de
Llobregat), que també es va endur el
premi del públic. A la gala final, a l’Auditori Barradas, es van projectar els
deu curts participants, procedents de
diversos llocs d’Espanya. y

