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Castellers de les quatre colles impulsores,
ahir al departament de Cultura fent dos
pilars de quatre
AVUI

COL·LECTIUS

Les colles castelleres promouran l'entrada
de nous immigrants
| Margeners de Guissona, Marrecs de Salt, Sagals d'Osona i Nens del Vendrell
impulsen el projecte
ALBERT BALANZÀ

Fins ara no n'havien faltat exemples més o menys
nombrosos, des d'enxanetes fins a caps integrats en
colles catalanes, passant per colles senceres creades,
per exemple, a l'Argentina. Ara, segons la
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i la
Generalitat, cal fer un pas endavant en la permeabilitat
del fet casteller amb la nova immigració. De fet,
també s'han fet estudis, com el de fa dos anys de
Ricard Morèn, que demostren que els immigrants
vinculats a colles castelleres s'integren amb més
facilitat.

Amb l'objectiu, doncs, de facilitar la integració dels
nous immigrants, les colles dels Margeners de
Guissona, els Marrecs de Salt, els Sagals d'Osona i els
Nens del Vendrell es van presentar ahir com a
impulsores del projecte Tots som una colla, en un acte
que va tenir lloc al departament de Cultura i que es va
cloure lògicament amb dos pilars de quatre multicolors
amb representants de totes les colles impulsores.

Pacte Nacional

La iniciativa s'emmarca en la mesura número 39 del
Pacte Nacional per la Immigració, que es va signar a
finals de l'any passat amb el suport del tripartit i CiU, a
banda d'entitats i agents socioeconòmics, i que proposa fomentar la incorporació dels nous catalans a les
associacions del país.

La prova pilot que ahir van engegar oficialment les quatre colles castelleres s'obrirà a altres colles a
partir de l'any vinent si els resultats són positius. La integració dels nous castellers es realitzarà en un
primer moment a través dels tallers d'introducció teòrica i pràctica, de sis hores de durada. En aquestes
sessions s'explica què és el fet casteller, la seva història, el seu paper a la societat i altres nocions
bàsiques sobre les populars torres humanes.

El secretari de la Coordinadora de Colles Castelleres, Joan Riera, va explicar ahir en l'acte que les
persones que participin en el projecte ajudaran a fer créixer les colles. "I els que hagin vingut als tallers i
no tornin coneixeran els castellers i hi haurem establert una relació, perquè en les colles hi ha gent de
tots els sectors socials", va concloure.

Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 34. Diumenge, 4 d'octubre del 2009
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