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Entitats. Fa 12 anys que difonen la tradició catalana dels castells i els grallers a la ciutat

Projeccions

La Colla Jove
vol una ciutat
més castellera
prové del nombre i, com diu la seva
sotspresidenta, “com més siguem,
millor, aquest és un esport on cal
practicar i practicar, un esport de
família on infants, pare i mare poden
participar-hi, fent el castell o portant
l’aigua”. De moment, la Colla Jove de
L’Hospitalet s’atreveix amb castells
de sis i set pisos, castells relativament modestos comparats amb els
de les grans colles catalanes.
Un dels projectes en què treballen és una campanya per apropar
la colla als menuts de la ciutat, i de
retruc als seus pares. La campanya
està plantejada com un càsting
d’enxanetes. Consisteix a organitzar
sessions especials amb els nens i
nenes interessats per ensenyar-los
els passos bàsics per pujar als castells i determinar la seva posició idònia dins l’estructura. Ho plantejaran
en un barri cada mes i començaran
en breu pels de Granvia Sud i Santa
Eulàlia, els més propers al seu local
d’assaig, que es troba a l’Escola Frederic Mistral (carrer de la Arquitectura, 10, amb entrada per la Granvia),

Èxit de públic del
cicle de cinema
infantil en català
El Centre de Normalitzación Lingüística de L’H i Filmax porten 3 anys
programant cinema infantil en català amb notable èxit d’espectadors.
Amb el cicle que acaba de tancar-se, han programat 31 pel·lícules
d’actualitat a les quals han assistit
10.800 espectadors, amb una mitjana de 350 per projecció. Els organitzadors han valorat positivament la
iniciativa i ja han anunciat que oferiran una nova programació de cinema infantil en català a la tardor. y

Edició literària
Foto cedida per la Colla Jove
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a Colla Jove de L’Hospitalet renova forces. Nova junta, nou
cap de l’àrea tècnica i moltes ganes de tornar a créixer.
Amb tot plegat, la colla hospitalenca
intenta difondre la cultura castellera
pròpia de Catalunya entre la població. La sotspresidenta de l’entitat, Reme Aragó, afirma que “una ciutat com
L’Hospitalet mereix una colla gran i
potent”, cosa que persegueixen des
de la seva creació fa 12 anys.
La temporada castellera ha començat per a la Colla Jove amb
alguns canvis a la junta que presideix
Beatriz Martínez. El més rellevant
s’ha produït a l’àrea tècnica, que ara
encapçala Rubèn Gallifa i compta
amb un equip renovat. L’entitat, segons els nous responsables, s’ha
revitalitzat i té nous projectes.
Sota el lema La Jove es mou, tu
mous la Jove, els responsables de la
colla volen difondre la cultura castellera a la població i convidar tothom
a participar-hi. Ara mateix són una
cinquantena de persones al grup,
però en una colla castellera la força
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Actuació de la Colla Jove de L’H durant les Festes de Primavera

Els castellers de L’H
preparen càstings
d’enxanetes per
créixer en efectius

on es reuneixen els divendres entre
les 20 i les 23h.
El 22 d’abril a les 13h organitzaran una jornada castellera dins les
Festes de Primavera a la plaça de
l’Ajuntament, amb els Minyons de
Terrassa i els Castellers de Caldes. y

El Centre d’Estudis
recapta diners per
publicar un llibre
El Centre d’Estudis de L’Hospitalet
està recollint subscripcions per al
pròxim llibre que editarà. Es tracta
de Vistes al mar, un projecte entre
l’entitat i el Centre de Normalització Lingüística que recull el poema
de Joan Maragall traduït a 24 idiomes. Les subscripcions són de 15
euros, que donen dret a rebre la
publicació, i el número de compte
obert per fer-les és 2100 3260 21
2200138514. y

