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Clàssica de 7 a Torredembarra. 
 
La Colla Jove va actuar dilluns de Sant Joan a Torredembarra, a Baix a Mar. Una plaça que se’ls 

hi dóna molt bé als vilafranquins donat que l’any passat hi van fer el seu primer (i únic) 5 de 7 i, 

enguany, hi ha pogut fer la seva primera actuació clàssica de 7 pisos, que s’havia resistit fins ara. 

 

De sortida van descarregar un 3 de 7, de llarg el millor castell dels vilafranquins, castell al que li 

han pres bé les mides. Tot seguit van continuar amb un intent desmuntat de 4 de 7, per problemes 

de posició d’un segon que va aconsellar baixar el castells molt aviat, amb quarts col·locats. En 

repetició de la segona ronda van descarregar una torre de 6, amb debut d’un segon.   

 

En tercera ronda, la colla seguia apostant fort pel 4 de 7 i aquesta vegada l’assolia, amb no gaire 

bones mides però amb un bon treball de tot el tronc i les mans. Tot plegat, el castells es va parar 

força bé i, tot i que algun casteller va treballar en una posició forçada, la confiança aquesta vegada 

no va fallar i va portar el primer 4 de 7 descarregat pels vilafranquins de la temporada. Va ser molt 

celebrat per aquest motiu i també pel debut de dos castellers a segons i d’un dos. 

 

La clàssica de 7 era al sarró si s’hi afegia el pilar de 5 descarregat, com així va ser, amb una bona 

feina del pilar que manté la seva alineació des del primer de la temporada. La Jove ja en porta 

cinc, tots descarregats.  

 

Actuaven al costat dels locals Nois de la Torre i dels Castellers d’Altafulla. El primers van fer un 3 

de 7, un 3 de 7 amb l’agulla, dos intents desmuntat de 4 de 7 i pilar de 5, a més de dos pilars de 4. 

Els altafullencs van fer-hi una torre de 6, un 4 de 7, un 5 de 6 i un pilar de 5. 

 

Properes actuacions: dissabte a la Rambla de la Girada i diumenge a Sant Pere de Ribes. 

El proper cap de setmana la colla Jove torna a apretar i actuarà dissabte i diumenge, en dues 

actuacions importants.  
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Així, dissabte ho farà a la diada d’estiu que organitzen els vilafranquins i que és itinerant. L’any 

passat es va fer a la Plaça de Jaume I i enguany es farà a la Rambla de la Girada. L’actuació serà 

a les 18 h i hi actuaran també els Castellers de Castelldefels i els Castellers de Cerdanyola. 

 

Diumenge a les 19 h de la tarda, a la plaça de la Vila, la colla actuarà a la Diada de la Festa Major 

de Sant Pere de Ribes, al costat de la Colla Joves de Castellers de Sitges i dels Castellers de les 

Roquetes. 

 

 


