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Actuacions a Tarragona i l’Hospitalet. 

El darrer cap de setmana, la Colla Jove va actuar dissabte a la tarda a Tarragona i diumenge la 

matí a l’Hospitalet. 

 

A Tarragona hi va fer una actuació que no va complir les expectatives de la colla. Va arrencar amb 

dos intents desmuntats de 4 de 7, per indecisió de la canalla, en el  primer amb l’acotxador 

col·locant-se i en el segon amb l’acotxador col·locat i l’enxaneta dubtant abans de fer les tres 

passes. En segona ronda, va descarregar la torre de 6 i en tercera ronda el 4 de 6 amb l’agulla, 

sense problemes. Va tancar la seva actuació amb un pilar de 5 que va patir un petit despenjament 

de l’enxaneta i que, recuperant aquesta la seva adhesió al pilar, de manera molt valenta, va seguir 

pujant i el va carregar i descarregar, allargant l’execució del pilar però descarregant-lo entre 

l’ovació de la plaça per la valentia i bon domini demostrat. 

 

A l’Hospitalet, la colla va tornar a demostrar que la canalla no tenia el seu cap de setmana. Dues 

baixes no previstes a darrera hora en la canalla que habitualment puja, va aconsellar fer canvis i la 

canalla escollida va fer enrera en un 3 de 7 que estava molt ben parat, amb l’acotxador col·locat, 

en segona ronda. En primera ronda, la colla havia descarregat un segur 5 de 6 prova de 5 de 7 i 

va repetir segona amb una torre de 6 i en tercera va fer un 4 de 6 amb l’agulla. En ronda de pilars 

van descarregar el pilar de 5 i un pilar de 4 de propina, tambñe n’havíen fet un de salutació a l’inici 

de la diada. 

 

Actuació solidària a Barcelona 

Dijous passat, la colla va fer una mini actuació solidària a Barcelona, al Port Vell, al costat del 

monument a Colom. Va ser una actuació per a nens discapacitats italians que es trobaven de 

visita a la ciutat comtal dins els actes anomenats Bambini in missione di pace 2013, a la festa de 

comiat abans d’agafar el vaixell de tornada a Itàlia. La colla hi va fer un 3 de 6 en solitari i un pilar 

de 4 amb l’ensenya dels organitzadors. 

 

Propera actuació determinant a Sitges. 

Diumenge vinent, a les 19 h de la tarda, la colla Jove actuarà a Sitges, al Cap de la Vila, en una 

actuació que està marcada en el calendari de la colla com a clau. No en va l’any, passat hi van 
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descarregar el primer 4 de 7 amb l’agulla que descarregava la colla en tota la seva curta història.  

La intenció de la colla es portar-hi dos o tres castells de 7, si afinen els problemes del darrer cap 

de setmana amb la canalla. Actuarà al costat dels amfitrions la Colla Jove de Sitges i els Castellers 

de Sant Vicenç dels Horts. 


