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Els Gausacs, l'Esbart i Bastoners, amb les famílies dels santcugatencs morts al Perú
Els Castellers, l'Esbart Sant Cugat i Bastoners de Sant Cugat
també han expressat el seu condol a través de Twitter per la
mort dels tres joves catalans i un guia peruà en un accident de
muntanya al Perú, entre els quals hi ha dos santcugatencs.
Segons ha pogut saber Cugat.cat, un d'ells, el santcugatenc
Sergi Porteros, va ser 'casteller actiu' de la colla durant uns
quants anys, juntament amb membres de la seva família.
Porteros també va passar per l'Esbart Sant Cugat i l'entitat, i
també Bastoners, han tingut un record per al difunt a les
xarxes.

Porteros era acotxador habitual i, de fet, va ser l'aixecador del primer 3 de 7 aixecat per sota de la colla,
carregat a la Festa Major del 1998. El seu pare acostumava a fer de baix en diversos castells.
Notícies com les de l’allau al Perú, on han mort tres joves, ens fan encongir el cor. Especialment quan són
propers, com el Sergi. Sempre et recordarem com part de la colla. Tot el nostre suport a la família Porteros i
les altres famílies.&mdash; Castellers de Sant Cugat (@gausacs) 8 de enero de 2019

Rebem amb molta tristor la notícia de la pèrdua del Sergi. Des de l&#39;Esbart el més sentit condol i la més
gran de les estimes per la família i amics. DEP&mdash; Esbart Sant Cugat (@EsbartSC) 8 de enero de 2019

Ens sumem a les mostres de condol per la mort de quatre alpinistes diumenge al Perú, dos d&#39;ells
santcugatencs. Sergi Porteros va ser membre de diverses entitats de la ciutat, entre les quals la nostra colla. Tot
el suport a la família i amics pic.twitter.com/tl1ELkwUfY&mdash; Bastoners Sant Cugat (@Bastonersstc) 8
de enero de 2019
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