Nota de Premsa
Terrassa, 5 de febrer de 2017

Nani Matas i Eloi Perich encapçalaran la tècnica de Minyons de
Terrassa
La junta tècnica es composada per 22 persones el 50% dels quals mai havien estat tècnics.
Ahir dissabte 4 de febrer en la continuació de l’assemblea amb una setantena de castellers de la
colla egarenca va resultar escollida per més d’un 80% dels sufragis la única candidatura
presentada, encapçalada per en Nani Matas i, com a sots cap de colla a l’Eloi Perich.
La nova tècnica malva es composa de 22 persones la meitat de les quals es la seva primera
aventura dins de la tècnica malva. Així mateix és una tècnica composada per una gran quantitat
de joves. (al final de la nota de premsa trobareu tota la relació de la tècnica)
L’assemblea també va servir per anunciar la data d’inici dels assaigs de la temporada 2017, que
serà el dilluns 27 de febrer.
Minyons amb els refugiats
Ja abans de començar els assaigs els del carrer Teatre participen en diverses activitats en pro
dels refugiats dins de la campanya Casa Nostra Casa Vostra. La primera d’elles ha estat aquest
diumenge on han alçat un pilar a la plaça Vella de Terrassa (https://twitter.com/Minyons/status
/828227365591322626).
La segona consistirà en la participació el proper dissabte 11 de febrer en el Gran concert per a les
persones refugiades al palau Sant Jordi on els malves faran un pilar de 5 i un 4 de 7 de germanor
amb els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i la Colla Jove de Tarragona.
Minyons amb el referèndum
Seguint amb el compromís de la colla malva amb la societat del país i entroncant amb el fet de ser
la primera entitat adherida a la ANC fa ja més de 4 anys i, recentment, adherida al Pacte Nacional
pel Referèndum ha anunciat aquesta tarda a traves del seu perfil de twitter que si el govern de
l’estat espanyol precintés els locals de votació en el referèndum que tenen intenció de convocar
les institucions catalanes els propers mesos posaria a disposició el seu propi local per tal de poder
realitzar la votació
Composició de la Junta Técnica
Cap de colla i cap de troncs: Ignasi “Nani” Matas
Sots Cap de Colla i responsable de torres i pilars: Eloi Perich

Equip de troncs: Eloi Perich, Jordi Florensa, Arnau Boada.
Equip de torres i pilars: Xavi Jurado, Txell Trasfi
Cap de canalla: Oriol Viñas
Equip de Canalla: Victor Luna, Txell Trasfi, Eva Cabello, Ferran Matas, Oscar Gonzalez “Huesi”,
Aina Turull, Anna Alsius.
Cap de Pinyes: Miquel “Miki” Jurado
Equip de pinyes: Oriol Argelagós, Dani Claveria, Aleix Calsina, Paco Rodriguez, Bru Vallhonrat,
David Oller.
Coordinador de l’assaig d’aprenentatge: Arnau Boada
Equip d’aprenentatge: Alex Riveiro.
Enllaç amb junta: Santi Bordonaba
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