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Els Gausacs es treuen a Sabadell l'espina del 3 de 8
Els Castellers de Sant Cugat han aconseguit aquest dissabte a
Sabadell descarregar el primer 3 de 8 de la temporada.
Juntament amb el 5 de 7 i la torre de 7, els camises verdes han
ofert a la cocapital vallesana la millor actuació d'aquesta
temporada.

Els Gausacs han anat a Sabadell convidats pels Saballuts, que han celebrat els seus 20 anys d'història, i han
compartit plaça també amb els Castellers de la Vila de Gràcia.
Per aquesta ocasió, la colla santcugatenca ha descarregat el primer 3 de 8 de la temporada, que només havien
aconseguit carregar-lo a la primera actuació de la temporada a la plaça d'en Coll, per Sant Medir. Les
construccions dels camises verdes s'han completat amb un 2 de 7 amb canvis i un 5 de 7, un castell que
requereix força gent.
El cap de colla dels Gausacs, Toni Castanyer, ha explicat a Cugat.cat que la jornada d'aquest dissabte a
Sabadell ha servit com a retrobament amb els castells de 8.
Toni Castanyer: Una actuació de retrobament amb els castells de 8 després de molts dies d'assajos.
Estem molt contents.
De la seva banda, els Castellers de Sabadell han descarregat el 3 de 8, 7 de 8 i el 4 de 8; i els Castellers de la
Vila de Gràcia han assolit una clàssica de 8.
Les tres colles han ofert també pilars amb una pancarta de suport a Somescola i la concentració d'aquest
dissabte. A més, alguns castellers han lluït cintes vermelles per reclamar la llibertat de Sergi Rubia, casteller
de Barcelona empresonat per les protestes de Can Vies.
La propera cita dels Gausacs és per Festa Major, amb les vigílies de dissabte i l'actuació de Sant Pere de
diumenge. La colla espera poder portar la clàssica de 8 (3 de 8, 4 de 8 i torre de 7). La seva primera clàssica la
van assolir l'any passat per la Festa Major de Valldoreix.
Castanyer també ha assegurat que per als Castellers la diada de la Festa Major sempre és una ocasió especial.
Toni Castanyer: La de Festa Major és una de les tres diades marcades al calendari. Els Gausacs ho
posem tot perquè per Festa Major hi hagi una bona actuació castellera.
Abans, però, els Castellers de Sant Cugat celebraran la revetlla de Sant Joan amb un sopar popular obert a
tothom acompanyat de concerts i música en directe. El preu del sopar és de 12 euros i tindrà lloc a la seu de
l'entitat.
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