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l’’ESCOLA DEL POLIESPORTIU LA PARELLADA CELEBRA 30 ANYS DE TRAJECTÒRIA

l’estudi. dansa I BALLS DE SALÓ

llor tv ES PRESENTA EN SOCIETAT

Logotip que
identifica el
projecte
audiovisual
comunitari

L’Escola Llor ha estrenat una sala d’audiovisuals. El 18
de febrer es va inaugurar amb la visita de l’alcalde, Jaume Bosch, i els responsables municipals d’Educació i
Cultura, Luis Pérez i Montserrat Mirabent. Tots tres van
protagonit-zar una entrevista presentada, enregistrada i
realitzada per alumnes de secundària que cursen una assignatura
optativa sobre la televisió. Amb
la primera entrevista a persones
alienes al centre educatiu, Llor TV feia la seva presentació
en societat. El resultat es pot veure al canal Youtube de
l’Ajuntament. TV Llor compta amb un plató, tres càmeres
i moderns equips de so, muntatge i postproducció.
www.fundaciollor.es / www.youtube.com

E

l setembre de l’any 1980 va obrir les portes, al carrer de Pompeu Fabra, l’escola de dansa L’Estudi,
fundada per la ballarina professional Anna Griñó.
Trenta anys després, la seva filla, Betsabé Malagarriga, dirigeix al poliesportiu La Parellada aquest centre
d’ensenyament artístic on 200 alumnes reben classes de
dansa (clàssica, jazz, creativa, espanyola i contemporània)
i de modalitats de ball com el hip hop, la dansa del ventre,
la salsa o el country.
L’Ajuntament oferirà el
pròxim mes d’abril un acte
d’homenatge a l’Estudi per
aquestes tres dècades de trajectòria. La seva implicació
en la vida cultural de la ciutat s’ha reflectit en iniciatives
com els espectacles de dansa que es feien a l’Ateneu
Santboià amb el títol de Tardansa, l’organització d’un
intercanvi cultural entre escoles de Montpeller, Barcelona
i Sant Boi, la col·laboració en el Concurs de Ball Popular
i de Saló o la participació en exhibicions durant la Festa
Major, la Fira de la Puríssima, la Cavalcada o el Carnestoltes. L’Estudi ha participat en coreografies de prestigi com
la cerimònia d’inauguració dels JJOO de Barcelona o el
15è aniversari de l’ACEM al Palau Sant Jordi, amb música
d’Albert Guinovart.

homenatge
a l’abril

Ballet de l’obra
La fille mal
gardée, a
l’Ateneu Santboià a principis
dels anys 90

imatges de La vida al barri
Ciutadans anònims de Marianao expliquen la seva vida al
barri per mitjà d’una càmera. Les imatges enregistrades
formen part del projecte Marianao Crossing que porta a
terme el portal ensantboi.com dins el
Pla de Desenvolupament Comunitari
del barri.
Ja s’han afegit a la iniciativa associacions de Marianao com Aramis, Adisfi,
Casa de Sevilla, Colectivo Suma, Tots Som Santboians,
Espai Lúdic i Centre Obert Don Bosco.
marianaocrossing.blogspot.com
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Alumnes de
secundària van
entrevistar
Jaume Bosch,
Luis Pérez i
Montserrat
Mirabent

suport a les cadidatures
a la Creu de Sant Jordi

Un santboià amb ‘caràkter’
El dia 4 de març, la revista local Caràkter va fer públic el
resultat del concurs Santboià amb Caràkter 2010, durant
la festa de celebració del primer aniversari. Francisco
Javier Nicolás Nicolás, més conegut com a Nico, va ser
el guanyador de la primera
edició de la convocatòria.
Nico és una persona coneguda per la seva vinculació
amb diverses associacions i
projectes de voluntariat a Sant Boi. Pepi Zapata i Salvador
Peinado van ser els altres dos finalistes.
www.carakter.org

UNa eina
educativa

L’Ajuntament dóna suport a les candidatures per rebre
la Creu de Sant Jordi del director de la Fundació Orienta,
Alfons Icart, i de la Fundació Marianao. Així ho ha aprovat
el Ple municipal. Es valora la dedicació d’Alfons Icart durant
30 anys a favor de la salut mental de
joves i adolescents. I s’ha tingut en
compte que la Fundació Marianao,
des de 1985, ha promogut projectes
i serveis socioeducatius per a infants i joves en situació
de vulnerabilitat social.
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements
que es pot rebre per part de la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENTAL SOBRE EL RUBIÓ I ORS
El 28 de gener es va presentar a Can Massallera un
avançament del vídeo documental que dirigeix la periodista Ana Ruiz, exalumna de l’institut Joaquim Rubió i
Ors. L’audiovisual rememora la vida social i educativa del
centre els anys vuitanta.

mèrit a la
trajectòria

La REVISTA LOCAL
HA FET UN ANY
Nico és força
conegut per la
vinculació amb
diverses entitats
de la ciutat

El document
rememora com
es van viure
els anys 80 a
l’institut

