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Tradicions. Minyons de Terrassa i Castellers de Vilafranca, convidats el 9 de juny a la plaça de l’Ajuntament

La Colla Jove vol fer de L’H
una ‘plaça de 9’ castellera
La Jove ha convidat el 9 de juny colles capdavanteres
com els Minyons de Terrassa i Castellers de Vilafranca
per descarregar un castell de 9 per primer cop a L’H
Poc més del 2% dels castells
que es descarreguen a Catalunya són de nou pisos, els de
màxima dificultat (alguns, fins i
tot, estan considerats de gamma extra) i que més atreuen el
públic. Les places dels pobles
i ciutats on es veuen reben la
consideració de ‘plaça de 9’. I la
Colla Jove de L’H s’ha fitxat com
a repte que la plaça de l’Ajuntament assoleixi aquesta condició
el proper 9 de juny.
Per aquesta data, la Jove ha
convocat una trobada castellera a la qual acudiran dues de
les millors colles del panorama
català actual, els Minyons de
Terrassa i els Castellers de

Laboral

La Asociación
Alto al Mobbing
propone un día
contra el acoso
La Asociación Alto al Mobbing
se ha unido a la propuesta para
declarar el 31 de marzo Día nacional contra el acoso laboral.
Es la fecha del fallecimiento del
vecino Pablo Díez Cuesta, conductor de autobús que se suicidó en 2004 tras ser despedido
por apropiarse supuestamente
del importe de un billete. El despido fue declarado después improcedente.
Cuando se cumplen 15 años
de la muerte de Pablo Díez,
la entidad rememora el caso
en una nota pública para que
“perdure en la memoria colectiva aquella injusticia”. La
asociación que lucha contra
el acoso laboral propone también “que se adopten medidas
legislativas en el marco de la
normativa social para dar visibilidad al problema, se promueva
su denuncia y se proteja a las
víctimas”.
La Asociación Alto al Mobbing es una entidad sin ánimo
de lucro constituida por personas afectadas por el acoso
psicológico laboral y por colaboradores implicados. Tiene
su sede en el Centre Cultural
Santa Eulàlia, situado en la calle Santa Eulàlia, 60. y

Vilafranca. Si aconsegueixen
descarregar un castell de nou
pisos, L’Hospitalet serà la població número 78 amb ‘plaça
de 9’. Els castells començaran a aixecar-se a partir de les
11.30h a la plaça de l’Ajuntament. Completaran el cartell de

la diada els Castellers del Prat i
la colla organitzadora.
Per completar el programa,
la Jove ha organitzat al llarg del
diumenge una cercavila prèvia
amb les colles, bestiari i manotes a càrrec de Tro (11h, de la
rambla de Just Oliveras a la plaça de l’Ajuntament), un dinar de
les colles (15.30h) i, per acabar,
un espectacle de foc a càrrec
de Tro (21h) i un concert amb
Pirat’s Sound Sistema (22h)

Castell de la Jove durant les passades Festes de Primavera

a la rambla de la Marina amb
avinguda del Carrilet.
Els organitzadors volen donar una especial rellevància a la

diada i congregar un bon nombre de gent de totes les edats,
tot fomentant les diferents mostres de cultura catalana. y

