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Els Castellers inicien la temporada amb l'objectiu de promocionar-se i integrar-se més a la
ciutat
Els Castellers de Sant Cugat comencen al març una nova temporada amb l'objectiu d'integrar-se i
donar-se a conèixer més a la ciutat. Entre les activitats més destacades hi haurà l'actuació, durant la
festa major, acompanyats dels Minyons de Terrassa i els Cap-grossos de Mataró.
La primera cita de la colla santcugatenca serà el 2 de març a la plaça d'Octavià amb motiu de la festivitat de
Sant Medir. La colla ja ha començat els assajos al pavelló cada dimarts i divendres. Els castellers encaren la
nova temporada amb molta il·lusió gràcies als canvis que hi ha hagut a l'entitat. Segons Lluís Losantos,
membre dels castellers, un dels principals reptes és recuperar la massa social de la ciutat.
Lluís Losantos: Intentarem recuperar la massa social de la colla. L'any passat va ser dur i ara volem
recuperar un model de colla participatiu amb la ciutat.
El propòsit de la colla és que la ciutat els conegui i es crei cultura castellera. És per aquest motiu que han
preparat actuacions espectaculars com la de la Festa Major on participaran dues de les cinc millors colles de
Catalunya: els Minyons de Terrassa i els Cap-grossos de Mataró. D'altra banda, la colla recuperarà el seu
butlletí anomenat 'Vano de pilars' que tindrà una periodicitat semestral. Ho explica David Demestres, un altre
membre de la colla.
David Demestres: Amb aquesta publicació volem arribar a tota la ciutat. Per això, a banda de fer-lo
arribar als membres de la colla, també es distribuirà als comerços.
Abans de començar la temporada castellera, la colla organitzarà, els propers 15 i 16 de febrer, la segona edició
del torneig casteller de futbol sala.
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