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Segona clàssica de 7 en una setmana. 
 
La Colla Jove va actuar ahir diumenge a la Festa Major de Sant Pere de Ribes, al costat dels 

Castellers de les Roquetes i de la Colla Jove de Castellers de Sitges. La plaça de la Vila de la 

localitat presentava una bona presència de públic que va vibrar  d’allò més amb els castells de les 

tres colles. 

 

La Jove de Vilafranca va assolir la segona clàssica de 7 de la temporada, després d’haver-la 

assolit fa una setmana a Torredembarra. Així, va arrencar de torre de 6 que es va descarregar 

sense massa dificultats. En segona ronda va descarregar un 4 de 7 treballat i no gaire bonic de 

mides però molt ben parat per tot el tronc. En tercera ronda va descarregar el 3 de 7, amb 

suficiència i bon treball de la pinya sobre algun segon que va perdre una mica la bona posició. 

Finalment van descarregar un convençut pilar de 5, el setè de la temporada, tots descarregats. 

 

Actuaven al costat de la Colla Jove de Sitges, que va assolir una molt bona actuació de 7 i mig: va 

descarregar un 5 de 7, va carregar un 3 de 7 aixecat per sota i va descarregar un 4 de 7 amb 

l’agulla, acabant amb un pilar de 5 aixecat per sota. Els Castellers de Les Roquetes, van superar-

se descarregant la primera torre de 6 de la història de la colla, la van acompanyar d’un 4 de 6 amb 

l’agulla i d’un 3 de 6 amb l’agulla, a banda d’un pilar de 4. 

 

Castells de 6 a la diada d’estiu de la Colla Jove. 

Dissabte a la tarda la Colla Jove també va actuar a la Diada d’estiu itinerant que normalment 

organitzen els vilafranquins, a finals de juny. La diada va comptar amb la participació dels 

Castellers de Cerdanyola i dels Castellers de Castelldefels. 

 

En un dia estrany, degut a la coincidència de diferents actes que van minvar el nombre de camises 

a plaça de totes les colles, els de Vilafranca van despatxar els següents castells amb seguretat: el 

4 de 6 amb l’agulla, el 5 de 6, la torre de 6, pilar de 5 i pilar de 4. Els de Cerdanyola van 

descarregar una torre de 6, un 3 de 7, un 4 de 6 i un pilar de 5. Els de Castelldefels van fer 3 de 6, 

4 de 6 al segon intent després d’un primer intent desmuntat, intent desmuntat de 3 de 6 amb 

l’agulla i pilar de 4. 
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Propera actuació i propers reptes. 

El proper cap de setmana la colla Jove només farà una actuació en una festa privada, dissabte a 

la tarda.  

 

Després d’haver assolit la clàssica de 7 pisos en dues ocasions, la Colla Jove Xiquets de 

Vilafranca enfoca ara els seus objectius principals en la Festa Major de Vilafranca. Així, la colla 

està treballant una extensa gamma de castells de 7 i mig: entre ells el 5 de 7, el 4 de 7 amb 

l’agulla, ja assolits l’any passat, amb bons resultats als assajos. També el 3 de 7 aixecat per sota, 

que l’any passat van estar a punt de fer en dues ocasions i la important torre de 7.  

 

Així, des d’avui mateix, la colla farà cada dilluns, de 20 a 22 h, assaig tècnic de torres i pilars, amb 

suport d’una xarxa. Gràcies a l’escola Pau Boada, que cedeix un espai cobert per deixar-la 

col·locada durant els mesos de juliol i agost, es podran fer aquests assajos tècnics i específics.   

 

Més pinya, més colla. 

Per fer tots aquests castells, la Colla Jove és conscient que necessita més pinya de la que pot 

portar regularment a plaça i, per tant, ha de créixer com a colla. Per això, la Jove fa una crida a 

totes aquelles persones que vulguin donar un cop de mà als assajos i a les sortides dels propers 

mesos i per a la Festa Major de Vilafranca ja que fan falta castellers de pinya per poder assolir 

aquests objectius importants. La colla dona tota la formació necessària en matèria de tècnica, 

col·locació i seguretat a l’hora de fer castells i anima a tothom a provar-ho en algun assaig o 

sortida.  

 

Recordar que els assajos generals son els dimecres a les 21:30 h a l’Escorxador i els divendres a 

les 22 h a la plaça de la Vila.  

 

 


