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Bones sensacions a Sitges. 

Ahir diumenge la Jove de Vilafranca va fer una bona diada a Sitges i va tornar amb molt bones 

sensacions. Després d’entrar a la plaça del Cap de la Vila amb un pilar de 4 caminant, la colla va 

engegar la diada amb un 4 de 7 en primera ronda. Al castell, força treballat, no hi anaven diversos 

components dels que formen l’agulla del 4 de 7 amb l’agulla i, per tant, era una prova d’aquest 

castell. A més, hi debutava en un castell de 7 una terç i una enxaneta, fet que va fer que fos un 

castell molt celebrat per tota la colla. 

 

En segona ronda, la colla portava a plaça el 3 de 7, on hi debutava també l’enxaneta i un segon. El 

castell, un xic més llarg de l’habitual, va ser descarregat amb una bona feina de tot el tronc i la 

pinya. 

 

En tercera ronda, la colla vilafranquina portava a plaça la torre de 7. La torre, que va quedar molt 

lluny ja que es va desmuntar amb els dosos posant-se a lloc, va mostrar aviat problemes de 

lligament entre els segons i la pinya i el cap de colla va manar baixar-la, amb bon criteri. La colla 

dedica els dilluns a treballar específicament aquest castell, en uns assajos especials amb xarxa 

que es fan a l’escola Pau Boada i les proves de tronc estan sent força positives. Tot i així, la 

dificultat de fer més proves grans de pinya als assajos generals es va notar ahir a plaça. Van 

repetir descarregant un 5 de 6 que també era prova del 5 de 7, amb els terços fent de segons. 

 

En ronda de pilars, la colla va fer un pilar de 5, ja en porta una desena enguany, tots descarregats. 

 

La colla local, la Jove de Sitges, va fer un 5 de 7, un molt bon intent desmuntat de torre de 7 on es 

va col·locar l’acotxador i l’enxaneta no va voler pujar, un intent 4 de 7 amb l’agulla, un 4 de 7 i dos 

pilars de 4. Els Carallots de Sant Vicenç dels Horts, que es van batejar el passat 27 de maig, van 

fer una bona actuació de 6 pisos: un 4 de 6, un 3 de 6 i un 4 de 6 amb l’agulla, un pilar de 4 per 

sota i dos pilars de 4 simultanis de propina.  

 

La propera actuació de la Jove de Vilafranca serà aquest proper diumenge 28 a Pontons, on hi 

faran un taller de castells a les 11 h del matí i una actuació en solitari a les 12 h. 


