Nota de Premsa
ELS MINYONS DE TERRASSA ENLLESTEIXEN LA FEINA I HO
DEIXEN TOT A PUNT PELS CASTELLS DE VUIT
Aquest diumenge a les 12 del migdia els Minyons de Terrassa han
actuat a Terrassa, a la plaça de la Maurina, al costat dels Xicots de
Vilafranca i de la Colla Jove dels Castellers de L’ Hospitalet.
Els castells que s’han realitzat han estat:
Xicots de Vilafranca: Tres de Set, Qustre de Set amb el Pilar, Quatre
de Set i Pilar de Cinc.
Colla Jove dels Castellers de L’Hospitalet: Tres de Sis, dos intents
desmuntats de Tres de Sis amb el Pilar, Quatre de Sis, Pilar de
Quatre.
Minyons de Terrassa:
Dos de Set: molt bona prova pel Dos de Vuit amb folre que està
previst portar a plaça per Sant Jordi.
Cinc de Set. Un castell molt sòlid, amb gairebé tota la alineació
definitiva a partir de quarts per poder, en breu, pujar un pis més
(pel Cinc de Vuit). El castell ha estat molt sòlid i ràpid.
Quatre de Set amb el Pilar: S e g o n que es fa aquest any. Ha estat
una molt bona prova. S’ha culminat girant el Pilar.
Vano de Cinc
En Nani Matas –cap de colla dels Minyons de Terrassa- ha comentat,
després de l’actuació les bones sensacions que l’actuació d’avui han
deixat a la colla. Hi ha força optimisme i la intenció, de cara a la
propera actuació diumenge a Can Jorba al Portal de l’ Àngel de
Barcelona, de fer la primera actuació clàssica de vuit tot esperant que
per sant Jordi es pugui portar a plaça el Dos de Vuit amb folre.
També hi ha bones sensacions pel que fa a les proves que s’estan
fent amb el tronc del cinc.
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