A L’Hospitalet tenim l’escultura
L’Hospitalet Ciutat Pubilla 1966,
coneguda com el monument a
la sardana i que representa un
músic que toca la tenora en solitari. Aquesta imatge, situada a la
plaça de l’Ajuntament, ens recorda que hem estat ciutat pubilla
de la sardana, gràcies als mèrits
i la tasca de foment i difusió que
n’han fet i en fan diverses entitats de L’Hospitalet.
Ara celebrem el 50è aniversari de la proclamació d’aquest fet,
i per això cal agrair la tasca dels col·lectius que es dediquen a
difondre la dansa tradicional catalana, i també recordar la figura de l’Andreu Trias, persona molt vinculada al món associatiu i
cultural de la ciutat i fundador de la Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet.
Agraeixo la col·laboració de totes les persones que viviu la sardana i que heu col·laborat en l’organització d’aquest programa
especial d’aniversari. Un programa que, de ben segur, ens farà
gaudir de la festa amb la participació de colles, cobles i aficionats, els veritables protagonistes d’aquesta trobada.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Diumenge, 17 d’abril de 2016

Commemoració del 50è aniversari
del nomenament de L’Hospitalet,
Ciutat Pubilla de la Sardana

L’Hospitalet de Llobregat està de festa!
Avui celebrem el 50è aniversari de la seva
proclamació com a Ciutat Pubilla de la
Sardana.
Per a la Coordinadora Sardanista de
L’Hospitalet és un honor aquesta fita i ens
hem esforçat per transmetre-ho amb un
programa ple d’il·lusió.
L’any que va ser proclamada Ciutat Pubilla,
la Coordinadora no existia com a entitat,
però es va aconseguir el títol gràcies a
l’empenta i la determinació de les persones que llavors ho van
tirar endavant, ja que els temps eren adversos tant políticament
com culturalment per a Catalunya. Elles són el nostre referent i
la nostra inspiració per continuar treballant, a favor de la sardana, a la nostra ciutat.
Avui en dia, el títol ja no s’anomena ‘Ciutat Pubilla’ sinó ‘Capital
de la Sardana’, però manté intacte l’esperit reivindicatiu, de difusió i promoció de la dansa nacional de Catalunya.
Gaudim del dia de festa d’avui a la plaça de la vila de la nostra
ciutat. La Cobla Ciutat de Terrassa ens oferirà un repertori de
sardanes commemoratives, i Dansaires de L’Hospitalet del Casino del Centre reestrenarà la dansa que es va ballar fa 50 anys:
Nostra Senyora de Bellvitge.
A la tarda, ens acompanyarà la Cobla Selvatana, amb un concert de cobla i veu de molta qualitat que, de ben segur, serà tot
un èxit, atès que és el resultat de l’esforç i la il·lusió de prepararho durant molts mesos.
Amics sardanistes i veïns de L’Hospitalet, que el dia d’avui sigui d’alegria i de festa, alhora que esdevingui una mostra de
què la gran rotllana de la sardana, a la nostra ciutat, és ferma
i s’eixampla cada dia una miqueta més. Moltes gràcies a tots!
Mercè Tubau i Audi
Presidenta de la Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet

50è
aniversari

Programa d’actes
10 h

Missa sardanista amb acompanyament musical
de la Cobla Ciutat de Terrassa
Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida
11 h

Recepció institucional al Saló de Plens
Ajuntament de L’Hospitalet
11.30 h

Ofrena floral al monument L’Hospitalet
Ciutat Pubilla 1966
12 h

Ballada de sardanes i dansa tradicional

A càrrec de l’esbart Dansaires de L’Hospitalet del Casino del
Centre, amb acompanyament musical de la Cobla Ciutat de
Terrassa
Plaça de l’Ajuntament
19 h

Gran festa amb audició de sardanes,
sardanes cantades i música per a cobla

A càrrec de la prestigiosa i mundialment reconeguda
Cobla Selvatana
Sala polivalent del recinte firal de La Farga,
carrer de Girona, 10

