1 de juny del 2004 /

CULTURA

Acte principal del centenari
del Centre Catòlic
El Centre Catòlic va celebrar
el 21 de maig l’acte central
del programa del centenari
que commemora al llarg d’aquest 2004. Va ser una jornada emotiva en homenatge
als socis més antics i on es
van trobar diverses generacions de membres de l’entitat, una de les més històriques de L’Hospitalet.
Durant la jornada central
es va projectar un vídeo sobre els
cent anys del Catòlic, fundat per
Santiago Oliveras, promotor d’una intensa activitat cultural i esportiva de la qual destaquen el
bàsquet, el teatre i la poesia. A
l’acte van assistir representants
de l’Ajuntament i de la Generalitat, la tinenta d’alcalde, Núria Marín, qui va lliurar una reproducció
de l’Acollidora al president del
Catòlic, Joan Trias, i la consellera
de Benestar i Família, l’hospitalenca i sòcia de l’entitat, Anna Si-
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A Dones
tot el mes de
G Durant
juny. Tallers Espais de DoE na. Especial Joves. Centre
d’Atenció i Informació a la
N Dona (CAID) (c. Sta. Eulà101). Més informació:
D lia,
93 298 18 70.
A
Música
Centre Barradas: 4 de
juny, 22h. Dani Nel·lo. Estranyes sensacions. 11 de
juny, 22h. Big Mama &
Joan Pau Cumellas. En el
nom de tots. 18 de juny,
22h. Benavent-Di GeraldoPardo. Sin precedentes
(rbla. Just Oliveras, 56).
Depósito Legal. Dia 11,
22h. Presentació del Festival Contempopranea de
Badajoz 2004 (c. Santa
Anna, 14).

Exposicions
Fins el 13 de juny. Artificial. Fotografies de l’imaginari. Centre Cultural Tecla
Sala (av. Josep Tarradellas,
44).

Biblioteques
10 de juny, 19.30 h. Cicle
Animals de Companyia.
Companys d’acció: gossos policies. La Bòbila (pl.
de la Bòbila, 1).

Altres
6 de juny, de 14h a 19h.
Festa de les Cultures, amb
degustació de plats típics,
gimcana i jocs infantils,
danses i música. Pati del
Col·legi Pare Enric D’Ossó
(Bellvitge).

mó. Tots van destacar l’adaptació
als nous temps que ha fet el Catòlic per seguir sent una entitat
viva i dinàmica, en constant renovació i oberta a la ciutadania.
Un dels moments més emotius va ser la presentació d’una
insígnia de l’aniversari que va ser
lliurada als socis més antics de
l’entitat. I per tancar la celebració,
la bufada col·lectiva de 100 espelmes, una per cada any d’història del Catòlic.
L’entitat va veure la llum l’any
1904 al carrer de l’Església com
a centre de celebracions religio-

ses i actes culturals. L’any 1928 es
trasllada a la rambla de Just Oliveras on construeix la pista on es començar a practicar i ensenyar bàsquet. Va ser el primer club de la
ciutat. Després s’afegirien altres activitats tant esportives com culturals, de les quals destaca el teatre
amb representacions en català fins
i tot durant la dictadura. El Centre
Catòlic avui és un referent cultural
per a les antigues i les noves generacions. # REDACCIÓ
Web del Centre Catòlic
www.centrecatolic.com

GABRIEL CAZADO

Jornada emotiva sobre la història de l’emblemàtica entitat

Núria Marín lliura l’Acollidora a Joan Trias
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