societat

DIARI DE L’HOSPITALET 17 de desembre del 2012

Tradició. L’entitat ha ajudat a difondre aquest símbol de la cultura popular catalana

25

Breus

La Colla Jove compleix dotze
anys de vocació castellera
Els responsables fan una crida per atraure nous
integrants a la Colla, amb l’objectiu de retornar a
l’època en què eren capaços de fer pilars de set
La Colla Jove va néixer l’11 d’octubre de l’any 2000 amb el propòsit
de fer revifar a L’Hospitalet aquest
pal de paller de la cultura tradicional catalana. En aquests dotze anys
hi ha hagut moments de bonança i
d’altres de més magres, com passa
ara, que, per manca de membres,
no pot aixecar castells de set.
Només quatre dies després de
la seva creació, el 15 d’octubre, en
el decurs del tradicional acte d’homenatge a Lluís Companys, la Colla
Jove es presentava en públic. Els
primers assajos els feien a l’Institut
Pedraforca, de la Florida, on van
estar fins l’any 2004.
Era una època propícia, que
més tard va derivar en un període
de certa davallada, la mostra més
clara del qual va ser que la Colla es
va estancar en castells de sis. La
situació es va redreçar i va començar una nova etapa, de bonança, el
moment culminant de la qual va ser
quan el 17 d’octubre de 2010 es va

assolir la fita tan desitjada d’aixecar
un castell de set.
La Colla Jove compta actualment
amb una cinquantena de membres.
La seva presidenta, Reme Aragó, ha
explicat que a hores d’ara “no passem moments gaire bons perquè
necessitem més gent que s’apunti
a la colla. Ara mateix no podem fer
castells de set perquè no som prou
gent”. L’objectiu és seguir creixent
com a colla castellera, motiu pel
qual Reme Aragó ha indicat que
volen intensificar la seva presència
pública, ja que “que la gent ens conegui és l’única manera que els hi
piqui la curiositat de fer-se casteller”. Les persones interessades es
poden adreçar els divendres a la
tarda a l’Escola Frederic Mistral, al
carrer de l’Arquitectura, 10.
La Colla Jove va celebrar el 17
de novembre el seu dotzè aniversari
amb un ampli programa de cultura
popular catalana, que va tenir lloc a
la rambla de Just Oliveras. y

José Ramón Garrido
assumeix la delegació
local de l’ONCE
“És un repte molt motivador”, així
encara el nou director de l’organització de cecs a L’Hospitalet la
seva responsabilitat. José Ramón
Garrido vol mantenir el nivell de
serveis als 380 afiliats i 117 venedors de la ciutat, malgrat la reducció de les vendes. y

Després de les festes
de Nadal, porta el teu
arbre a reciclar

Assaig de la Colla Jove durant la diada del seu aniversari

Del 8 al 20 de gener, l’Ajuntament
habilita a cada barri espais per dipositar-hi els arbres de Nadal. Els
arbres també es poden portar a
la Deixalleria municipal, al carrer
d’Arquimedes. Amb ells es farà
compost vegetal. y

Fe d’errades
Durant la jornada electoral del 25 de novembre, un total de 66 persones sense feina van treballar com a enllaç amb l’Administració als
col·legis electorals, i no com a presidents i vocals de mesa com es
va informar erròniament en l’edició 269 de L’HOSPITALET.

Festa dels Drets dels Infants al parc de la Torrassa
Amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants, el parc de la Torrassa va acollir una jornada festiva i
reivindicativa per a infants i joves, organitzada per la Xarxa Local de Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les associacions i entitats de Collblanc-la Torrassa. Música, tallers, animació, debats, ball i dansa,
jocs i exhibicions van omplir el parc durant tot el dia 1 de desembre.

