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La Colla Jove
tanca la vuitena
temporada
sumant castellers
La Colla Jove de L’Hospitalet
ha posat fi a la temporada amb
una diada castellera a la plaça
del Repartidor que a més coincidia amb el vuitè aniversari de
l’entitat. La jornada es va saldar
amb una torre de 6, carregada i
descarregada, i amb un pilar de
5 que no van poder descarregar amb èxit. L’alcaldessa, Núria
Marín, va ser una de les convidades
d’honor de la diada i va rebre la camisa de la colla. “Un fet molt significatiu per a nosaltres, ja que en
el món casteller la camisa te l’has
de guanyar i l’alcaldessa ho ha fet
prestant-nos suport per consolidar
una colla a la ciutat de L’H”, explica
la presidenta de l’entitat, Beatriz
Martínez.
El balanç de la temporada ha estat excel·lent, diuen. “Hem millorat
molt la tècnica i hem finalitzat el
curs sumant socis, ja que altres
anys se’ns apuntava gent però com
que altres ho deixaven, sempre acabàvem restant”. A l’actualitat són
al voltant de 60 castellers que assagen cada divendres a l’IES Joan
Miró. La reivindicació, però, continua sent gent per fer pinya. “Adrecem un missatge a tots aquells que
simpatitzin amb els castells humans
perquè ho provin”, diu Martínez. La
presidenta recorda que el moviment

casteller fa una important funció social amb les famílies. “Aquí tothom
té una funció, fins i tot les àvies que
cuiden dels més petits mentre els
pares aixequen torres”, comenta.
La temporada vinent la començaran coindicint amb les Festes de
Primavera i vaticinen que serà “sonada”. # r . salguero
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gabriel cazado

Ara són uns 60 socis, però continuen
reclamant gent per fer pinya

La plaça del Repartidor va ser l’escenari de la diada de fi de temporada de la Jove de L’H

Entra en funcionament
la Xarxa Tecnovol
Voluntaris que donen lliçons de tecnologia
Enviar un SMS, descarregar fotos digitals, obrir un compte de
correu electrònic i aprendre a
utilitzar-lo són algunes de les
matèries que imparteixen els
voluntaris de la Xarxa Tecnovol.
El nou servei, impulsat per l’Àrea
de Joventut, el CC Sant Josep
i els Joves per la Igualtat i la
Solidaritat ha entrat en funcionament aquest mes amb l’objectiu
d’oferir formació elemental sobre noves tecnologies com ara
Internet, digitalització d’imatges
o telefonia mòbil. La campanya per

foto cedida pel jis
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Classe de formació dels voluntaris

cercar voluntariat es va obrir el passat
estiu i hores d’ara hi ha 15 persones
inscrites, les quals han passat per
un procés previ de formació i han
obtingut un certificat acreditatiu. Les
persones interessades a compartir
coneixements i a fer de tecnovoluntaris o que tenen interès en aprendre
el més bàsic de la tecnologia aplicada
poden sol·licitar el servei a través de
l’Àrea de Joventut, del CC Sant Josep
o del JIS. # r .
Més informació a:
www.espai-jove.net

