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Aniversari. L’entitat ha organitzat un concert de rock i farà una trobada castellera el dia 25
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Nueva entidad

L’entitat commemora
l’aniversari en un any
carregat d’activitats i
també de novetats,
ja que fa uns mesos
va estrenar nou local

conèixer d’una manera diferent el
món dels castells, des de dins”, diu
Aragó. Fins ara, la Colla Jove està
fent castells de 4 i de 6 i tres rondes
però l’objectiu és arribar a fer torres
de 7. “Ens agradaria poder aixecar
un pis més però per aconseguir-ho
es necessita molta participació”, diu
la presidenta.

“Volem que la Colla Jove de L’Hospitalet sigui un referent, no sols a
L’Hospitalet sinó també a d’altres
municipis. En aquesta línia, estem
treballant perquè cada vegada siguem més i puguem consolidar els
castells de 6 i fer tres rondes”, ha
manifestat la presidenta de la Colla
Jove, Reme Aragó. L’entitat és immersa en la celebració del 15è aniversari i una de les activitats va ser el
concert de rock que es va celebrar
el passat dia 10 a la Salamandra 2.
Ara ja estan preparant la Diada
Castellera del 15è aniversari que

Més persones per fer pinya
Reme Aragó fa una crida: “Estem
molt contents del que hem aconseguit en aquests 15 anys però necessitem més persones de totes les
edats què participin amb nosaltres,
vinguin a fer pinya i sentin l’orgull de
ser casteller”.
Amb motiu de l’aniversari estan
preparant també un cinefòrum i un
calendari commemoratiu de l’aniversari de la colla. y

Homenatge als
centenaris en el
dia de la gent gran
L’1 d’octubre, Ajuntament i Generalitat van retre homenatge als nou
veïns nascuts l’any 1915 –vuit dones i un home– i que compleixen
100 anys. L’acte, al qual només
van assistir vuit dels reconeguts,
va comptar amb l’assistència de la
veïna de Can Serra Pietat Quiroga, de 104 anys. Segons el cens,
a final del 2014 a L’Hospitalet hi
havia més de 38.000 majors de
70 anys, la qual cosa representa
el 14,8 % de la ciutat.

Castell de la Jove a la plaça de Lluís Companys

serà el diumenge 25 d’octubre a les
12h, a la rambla de la Marina junt
al carrer del Cobalt. A la trobada hi
participaran també els Castellers de
Sant Adrià i els Xiquets de Cambrils.

L’entitat assaja els dimecres de
20 a 22h i els divendres de 20
a 23h al Poliesportiu Municipal
Gornal. “Els assajos són oberts a
tots els ciutadans perquè puguin
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Més informació: http://collajovelh.org/

cedida cofradía / r. martín

La Colla Jove de L’Hospitalet
celebra 15 anys de castells
Nace una
cofradía
vinculada a
la parroquia
de la Torrassa
La próxima Semana Santa una nueva cofradía desfilará en procesión
por las calles de L’Hospitalet. Se
trata de la católica Cofradía de la
Penitencia del Santísimo Cristo del
Perdón y la Santísima Virgen de la
Amargura, vinculada a la parroquia
de la Virgen de los Desamparados
de la Torrassa.
Los fundadores son un grupo de
ciudadanos que añoran las antiguas
procesiones de esta parroquia,
la procesión de los Misterios que
desfilaba en los años 40. Llevan
dos años trabajando para poder
participar de la próxima Semana
Santa y ya tiene su primera imagen:
una talla de la Virgen de Candelero,
del maestro sevillano Ramón Martín.
El hermano mayor, Joaquín Cabello, explica que “la imagen tiene
el rostro lloroso, con siete lágrimas,
es una clásica dolorosa, muy diferente de las que hay en Catalunya”.
La virgen será bendecida el 25 de
octubre (17.30h) en la iglesia de
los Desamparados, por el párroco
Gregorio Manso, delegado diocesano del consejo de hermandades y
cofradías de Barcelona. La entidad
quiere adquirir también en cuanto
le sea posible una talla de Cristo
crucificado. y

