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La Colla Jove vol que
L’Hospitalet mantingui
la tradició castellera
Beatriz Martínez Nieto ha estat
escollida presidenta de la Colla
Jove de L’Hospitalet dels castellers, en una nova junta directiva
que també integren el secretari,
Xavier Berruezo, i el tresorer,
Ramon Petit. L’entitat té el local
d’assaig a l’escola Bernat Metge
de Bellvitge, on entrenen els
c
divendres, de 21 a 23h.
a
Una de les principals tast
ques de la nova junta directia
va, segons ha explicat Beatriz
l
Mar tínez, ha estat posar-se
a
en contacte amb les escoles,
n
des de primària fins als IES,
a
per oferir-los tallers, xerrades i
simulacres de castells. “Hi ha
hagut molta recepció per part de les
escoles, que han vist el tema dels
castellers com una possible activitat
escolar, la qual cosa ens ha satisfet
molt perquè pensem que és important que infants i joves s’engresquin
i coneguin el món casteller”, ha dit
la presidenta.
“L’activitat castellera és de tota
la família, tothom té una funció dins
del castell i el nostre objectiu és po
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der consolidar-nos en la gama alta
de castells de sis, per la qual cosa
necessitem arribar a un centenar
de persones i sis més que toquin la
gralla”, diu Beatriz Martínez.

“És una llàstima
que la segona ciutat de Catalunya no
tingui una colla castellera amb gent suficient que permeti
fer castells equivalents a l’altura de la
ciutat”, comenta la
presidenta.
D e moment la
Colla Jove té 60 so
cis, que paguen 15
euros l’any. Estre naran el curs a les
Festes de Primavera,
el mes d’abril. “També estem preparant
una pàgina web per
donar informació de
la nostra colla i de
les activitats, però,
tot plegat serà en va
si no aconseguim en
grescar persones que ens ajudin a
fer pinya”, diu Beatriz Martínez. Les
persones interessades poden trucar
al telèfon 93 296 83 40 o anar els
divendres a l’assaig. # m . solé

gabriel cazado

L’entitat s’ha refundat amb nova presidenta i necessita més socis

Los representantes de ASEL’H el día de la presentación

Los ecuatorianos de
L’H se agrupan en una
entidad social
A la presentación asistió el cónsul general
La Asociación de Ecuatorianos
de L’Hospitalet (ASEL’H), se
ha presentado oficialmente en
la ciudad. Su objetivo es dar
apoyo a sus compatriotas ecuatorianos y también formar parte
de la sociedad activa hospitalense. Los responsables de la asociación han declarado su compromiso de ayudar a solucionar
problemáticas de los barrios.
En el acto de presentación
oficial de la entidad, participó el cón-
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sul general de Ecuador en Barcelona,
Freddy Arellano, que estuvo acompañado del presidente de la Asociación de Ecuatorianos de L’Hospitalet,
Edgar Eduardo Arroba, del vicepresidente, Alfonso Kleber, así como
de otros miembros de la junta directiva. Por parte del Ayuntamiento
asistieron los concejales de Medio
Ambiente, Alfonso Salmerón; de
Bienestar Social, Dolors Fernández,
y de Relaciones con las Entidad Culturales, Fernanda Sánchez. # r .

