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El grup Els Play Back
presenta ‘Llums d’estrelles’
Per commemorar el seu quinzè
aniversari, el grup Els Play Back
presenta l’espectacle còmic musical, Llums d’estrelles, al teatre
del Centre Catòlic, els dies 26
de març, a les 21.30h, i 27, a les
18h.
Llums d’estrelles és un espectacle que aplega a més de
70 persones en escena que imiten cantants i personatges d’actualitat, com Montserrat Caballé,
Albert Pla, David Bisbal, José
Guardiola, Niña Pastori o Karina,
entre d’altres.
Les actuacions compten amb
la col·laboració de l’escola de
música i dansa Tecla Sala, amb
el club esportiu Mit-gim, el gim-

nàs Rafa i el grup Rafa & Girls,
que fa les coreografies.
L’espectacle és escenificat
en dos actes, i una durada de
dues hores i mitja. Segons el
seu director, Felip García, “és
molt variat i amè i esperem el
ple en ambdues representacions”, explica el director, que
també és actor a l’obra.
El grup Els Play Back va sorgir l’any 1988 de la comissió de
festes del carrer de Tarragona.
“A la festa major no teníem
pressupost per portar cap espectacle i vam decidir actuar
nosaltres mateixos fent play
back”, explica Felip García.
Ho feien tan bé que al cap

de dos anys ja van escenificar
els seus espectacles al teatre
del Centre Catòlic, on des de
1990 fan una actuació cada
any. “Fins i tot fem actuacions
fora de la ciutat i ens han contractat per a les festes majors de
Begues i Olesa de Bonesvalls,
entre d’altres”, diu el director.
La majoria d’actors-cantants
tenen entre 12 i 30 anys, “són
tots de L’Hospitalet i després de
les vacances d’estiu, cap al mes
de setembre, ja comencem a
assajar el nou espectacle que
hem d’escenificar al teatre del
Centre Catòlic el mes de març
de l’any vinent”, ha explicat Felip García. # MARGA SOLÉ
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Escenifiquen un musical al Centre Catòlic, els dies 26 i 27

El grup en una actuació anterior

Xerrades
multiculturals al
Joaquim Ruyra

Dedicada a la difusió de les tradicions

L’escola pública Joaquim Ruyra
de la Florida ha iniciat un programa sobre multiculturalitat per fomentar la integració de les diferents cultures presents a l’escola.
Cada dimarts s’ofereixen xerrades sobre la cultura de diferents
països que després s’analitzen
amb pares i alumnes. L’escola ha
adaptat el seu pla d’estudis a la
nova realitat demogràfica.

L’associació Gent de pau celebra
enguany el seu vintè aniversari,
dues dècades dedicada a la difusió de les tradicions culturals catalanes a la ciutat. Amb motiu
d’aquesta fota, l’alcalde Corbacho
va lliurra una placa commemorativa de l’Ajuntament al president de l’entitat, Miquel Rabadan.

Homenaje al
presidente de la
Tertulia Flamenca
Francisco Toro, conocido como
Curro Torres, fue socio fundador y presidente de la Tertulia
Flamenca y falleció el 5 de febrero. La entidad le rindió homenaje con una conferencia
de Antonio Ruiz, el actual presidente, e ilustrada por Antonio Peña, José Ferón, Custodio Cabello y José Antonio Escribano, junto al cuadro de
baile de la entidad.

L’activitat més coneguda de Gent
de Pau és la col·locació de plaques amb poemes sobre plantes
i flors. També organitza L’ou com
balla pel Corpus, que enguany es
tornarà a fer a la plaça de l’Ajuntament després de les obres. L’entitat té previst traslladar-se a l’hotel d’entitats del carrer Digoine.

Exposición de fotos
sobre Nicaragua
organizada por el JIS
Voluntarios del JIS viajan en verano a Nicaragua para cooperar en los programas que desarrolla la asociación Martin
Luther King en el barrio de San
Judas, Managua. En la Concejalía del Distrito II muestran
hasta el día 26 su tarea en una
exposición de fotografías realizadas por los propios voluntarios, además de pinturas de
Margarita Canimas.

GABRIEL CAZADO

L’associació Gent de Pau
supera les dues dècades

Corbacho lliura la placa commemorativa a Rabadan

Concurso de
monólogos del
Teatre del Gornal
El Grupo de Teatro Independiente del Gornal prepara
para el 24 de abril un concurso de monólogos, cuya inscripción está abierta hasta el
2 de abril. El tema es libre y
la duración máxima, 10 minutos. Los interesados deben llamar a los teléfonos 636 48
07 08 o 687 54 77 54, o enviar un correo electrónico a
quimiportero@eresmas.com.

