Notícies Diverses

Darrera hora
En record d’ANTONI CARNÉ I PARRAMON

MANCA DE DIRECTOR A L’ESBART DE SANT JULIÀ DE L’ARBOÇ

(President de l’Ens de Associacionisme Cultural Català del 2005 al 2015)
En un país que ha tendit sempre a les capelles, Antoni Carné i Parramon (1954-2015)
tingué la visió panoràmica de tirar endavant un ens de coordinació entre les diferents
federacions de cultura popular i tradicional, el que ara és l’Ens de l’Associacionisme
Cultural Català, una veu plural que fa d’interlocutor amb les administracions i amb els
mitjans de comunicació. Carné –que estudià arquitectura tècnica- compaginava les
responsabilitats a l’empresa familiar amb la seva vocació social, que el feia viatjar per
tot el país..... Aquella càmera de fotos amb què sovint te’l trobaves li servia per testimoniar aplecs d’aquí i d’allà, i per fer evident la força d’un moviment cultural que hauríem
de tenir més present, pel seu dinamisme i per la quantitat de gent que mou. Els avenços
col·lectius són fruit de la suma d’esforços individuals, i hem d’agrair la constància i la
generositat a les persones que, com Carné, han esmerçat moltes hores a promoure la
riquesa associativa dels nostres pobles i ciutats. Compromès amb els drets i llibertats
d’una Catalunya lliure, Carné sabia que quan s’estima la gent i la seva expressió cultural
s’estima també el país. Per això vindicava la necessitat que hom se sentís responsable
del destí del país, tot fent seves les paraules de Josep Anselm Clavé: Instruï-vos i sereu
lliures, uniu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços. Text de la “Plataforma per la
Llengua”

Ens comuniquen els nostres amics de l’Esbart Sant Julià de l’Arboç, que el seu
director ha plegat i ara tenen necessitat d’un de nou.
Som un esbart antic i acreditat i amb molts anys de treball.
Assagem els divendres de 22 a 24 h.
Si hi ha algú amb capacitat que vol col·laborar amb nosaltres es pot adreçar a:

www.magumab@gmail.com

ENS DE COMUNICACIÓ
Ens fem ressò que en Josep Viana és el nou president de l’Ens de Comunicació.
Li desitgem una bona gestió. En altre secció del Punt fem una glosa - record de
l’anterior president traspassat recentment, Antoni Carné.

MERCAT DE LA CULTURA
Regaleu teatre, cinema, música, llibres rutes, art i molt més.
Llibertat d’escollir:
www.mercatdelacultura.cat

EXPOSICIÓ APEL·LES MESTRES
L’exposició que l’Esbart Català de Dansaires va fer amb motiu del 75è
aniversari de la mort de l’artista barceloní Apel·les Mestres l’any 2012, serà
oberta en aquesta ocasió del 7 de maig fins al 31 d’octubre a l’Arxiu Històric
de Barcelona. Per a més dades: Esbart Català de Dansaires
www.info@esbartcatala.org i també a: w110.bcn.cat/portal/site/arxiuhistoric

Nota. L’Antoni ens va deixar el dia 6 de setembre, desprès d’una malaltia ràpida de pocs mes de tres mesos.
L’Agrupament és una de les primeres 30 federacions adherides a l’Ens i amb ell hi tinguérem un tracte personal
molt complaent.

A l’edat de 93 anys
ens ha deixat el Mestre
MANUEL OLTRA I FERRER
amb qui la majoria d’esbarts hi
havien col·laborat.
El nostre condol a la família i el desig
que reposi en pau amb el nostre
record musical de la seva gran obra.

FIRA MEDITERRÀNIA
Enguany la Fira Mediterrània de Manresa se celebrarà dels dies 15 al 18
d’octubre i ja hi ha notícies que totes les activitats que hi ha organitzades
són de molt bon nivell.
www. firamediterrania.cat

MATARÓ DANSA
Dg 11 d’octubre a les 18 h al Teatre Monumental. Recuperació de balls tradicionals de Mataró. Es presentarà també el CD de l’enregistrament musical d’aquests
balls. Organitza: Associació Cultural i d’Esbarjo Mestres del gai saber.

ESPAI A
Per aquesta temporada de gener a juny 2016 la Federació d’Ateneus ha seleccionat tres esbarts per ser contractats: l’Esbart Manresà de Dansaires, l’Esbart
Dansaire de Mollet i l’Esbart Marboleny de les Preses .
Pel mes d’octubre es procedirà a la selecció de grups i locals d’actuació.
Espai/a.cat
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WEB AGRUPAMENT D’ESBARTS
També la darrera hora del món dels esbarts la trobareu al web de l’Agrupament www.esbarts.cat
en la secció NOTÍCIES que constantment actualitza la nostra companya Mercè Colomer.
El Punt Informatiu també difon notícies cada mes en l’edició corresponent.
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