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Fan falta almenys 200 persones per muntar la colla

PILAR GONZALO
Fer castells humans és una tradició molt arrelada a Catalunya. Gairebé tots els pobles i ciutats tenen
el seu grup casteller. No és aquest
el cas de L’Hospitalet i ara, es vol
compensar aquesta ‘mancança’.
Persones vinculades al món cultural i associatiu de la ciutat han
decidit agrupar-se per crear els
Castellers de L’Hospitalet.
La idea va sorgir fa un parell
d’anys, arran de la jornada castellera que té lloc en el marc de les

BREVES

La policía detiene al
‘hombre-araña’ en el
barrio del Gornal
Un joven de 20 años ha sido
detenido por la policía como
presunto autor de cuatro robos
perpetrados en un edificio del
Gornal. El detenido se deslizaba hasta los pisos por las conducciones del gas del patio de
luces, por lo que ha sido bautizado como spiderman.

La Coordinadora de
Jubilados traslada
su local social
La Coordinadora de Jubilados
y Pensionistas de L’Hospitalet
se ha trasladado a un nuevo
local social ubicado en la calle
Rosell del barrio de Santa Eulàlia, abandonando el que ocupaba en Collblanc. Las nuevas
instalaciones, permiten un mayor desarrollo de las actividades de la entidad.

La Cofradía 15+1
celebra la fiesta de
la Cruz de Mayo
La Cofradía 15+1 ha celebrado la fiesta de la Cruz de Mayo
en Pubilla Casas. En el acto se
llevó en procesión la imagen
de Nuestra Señora de los Remedios. La celebración de este
año estuvo dedicada a todos
los ciudadanos de L’Hospitalet,
por el apoyo que siempre han
prestado a los actos organizados por la cofradía.

Llamamiento para
recuperar el pasado
antifranquista de L’H
El colectivo antifranquista de
L’Hospitalet llama a los ciudadanos a colaborar en la recuperación de los testimonios relacionados con la lucha contra
el régimen de Franco en la ciudad. Los interesados deben dirigirse al Centre d’Estudis (c/
Major, 54, teléfono 338 60 91).

Festes de Primavera. Els promotors intenten formar un grup que
pugui fer la seva presentació oficial a les festes de l’any vinent.
El procés es troba en la fase
de captació d’interessats i de recursos econòmics, per això s’està fent
una crida a tots els ciutadans. Qui
vulgui participar pot adreçar una
carta a la seu de la Comissió de
Festes del Centre, situada al carrer Provença. Per poder començar
a treballar es necessiten com a mínim 200 persones, aquest número permetria fer castells de 6.

Poden fer castells tots els homes i les dones a partir dels quatre
anys. “No importa el pes, ni l’alçada, ni el sexe, ni la força, perquè
tothom –diuen– és necessari. Hi ha
castellers que s’enfilen amunt, són
els que tenen el pes, la mida i l’agilitat ideal per pujar, però també
es necessita una bona pinya que
subjecti la base del castell. Poden
ser alts i forts per subjectar els segons, els petits per anar tapant forats, els prims per posar-se d’agulles, els baixets per fer de baixos...”,
tots són benvinguts.

ARXIU

Entitats de la ciutat promouen
la formació d’un grup casteller

L’Hospitalet podria tenir un grup casteller les pròximes festes

