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La liar de
jubilats
celebra el
seu primer
aniversari

Angel Fabregat, un jove poeta que
ha aconseguit molts premis
Angel Fabregat es un jove vei, de
Belianes de professi6 poeta. Fabregat va acumulant premis de tots
els certamens on es presenta. EI
darrer i mes important premi que
va aconseguir va ser el del sete
certamen literari de Sant Jordi, un
concurs convocat per I'lnstitut Catala de Serveis i que aquest any va
estar dedicat a la figura del popular
poeta Joan Salvat Papasseit.
"Antologia d'un onatge" va ser el
recull presentat pel jove poeta belianenc en el que figurava tot el que
havia escrit fins ara. Aquesta obra
va mereixer el primer premi del
Sant Jordt d'enguany.
Segons Angel Fabregat, "Ia meva
il.lusi6 seria acabar el volum que
actualment estic escrivinti poder
prese,ntar-Io al premi Marti Dot".
Per l'Angel, escriure ha representat
un vehicle que Ii ha facilitat introduir-se en el m6n intel.lectual i cultural, Fabregat opina de la poesia
que es "el mitja mes sensible, bell
i precfs a l'hora de plasmar una impressio". Angel Fabregat es un noi
reconegut, no nomes pels seus
premis, sin6 admirat, pel seu treball
dins el poble mateix. Segons Mois$s Stankovich, els poemes de
l'Angel "s6n d'una delicadesa exquisita i es podrien incloure dins
d'un cor rent de literatura ppetica
sapiencial, i fins i tot, mistic. Es una
poesia molt tradicional i significativa de la literatura oriental. Fabregat
es un bon poeta, una per-sona que .
te una optima conexi6 amb I'infinit".

L'entitat mes jove, pel que fa a
la seva creacio, es sense cap
dubte la liar de jubilats. Un
col.1ectiu que te una gran activitat i dinamica i que compta amb
la col.1aboracio i harmonia de
tots els seus membres, des del
seu president, Josep Huguet,
fins al darrer associat.
EI passat mes de maig van
celebrar el seu primer aniversari fent una festa de germanor a
la que va assistir-hi tot el poble.
Segons Josep Huguet, la celebraci6 del primer aniversari va
ser "com en una casa on es celebra conjuntament amb tot a la
famflia tant I'aniversari del mes
petit com el del mes gran".
A la festa es va oferir una missa pels associats morts durant
el darrer any i seguidament en
el jardins "La Bassa" es va fer
un dinar de germanor que va
acabar amb l'actuaci6 de l'Orfeo
Belianenc.
EI darrer. credit obtingut per
l'Ajuntament de mans del Banc
de Credit Local fara possible
que la liar campti amb un espai
per esbarjo mes ampli, ja que
es comprara un patf adjacent a
la liar. Aquestes obres, que comengaran en breu, suposaran
unes despeses de dos milions
de pessetes.
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