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Actuació a Festa Major de Canaletes (Cabrera d’Anoia). 

Ahir diumenge la Colla Jove de Vilafranca va fer una actuació de 6 pisos al barri de Canaletes, del 

municipi de Cabrera d’Anoia. Després d’una primera setmana d’agost de descans d’assajos, tot 

encarant ja els reptes de cara a la Festa Major de Vilafranca, la colla va sortir tranquil·la amb un 5 

de 6, va seguir amb un 4 de 6 amb l’agulla i va acabar amb una torre de 6 pesada. Van acabar 

descarregant amb solvència el pilar de 5.  

 

Els Xicots de Vilafranca van fer un 5 de 7, un 4 de 7 amb l’agulla, un 4 de 7, un pilar de 5 carregat i 

pilar de 4 al balcó. Tots els castells van ser molt aplaudits pel públic assistent a aquesta primera 

diada castellera d’aquest petit municipi.  

 

Campanya de promoció durant el mes d’agost. 

La colla encara un mes d’agost on vol fer el salt als castells de 7 i mig, la seva frontera castellera. 

Recordem que l’any passat la Jove va assolir un 5 de 7 i dos 4 de 7 amb l’agulla, en la seva 

segona temporada complerta. Enguany, estan treballant intensament per revalidar aquests castells 

i també afegir-hi la torre de 7, en quan estigui a punt. En tots tres castells les sensacions són 

positives i hi ha els troncs i la canalla preparats però la colla necessita tenir una base més àmplia 

de pinya pròpia, per a poder-los assajar més a nivell de les mans i dur-los a plaça amb les 

màximes garanties. 

 

Conscients d’aquest fet, la colla ha engegat una campanya per engrescar nous castellers a unir-se 

a la colla Jove vilafranquina. La campanya es basa en el lema social #ensfaltestu i en la 

importància que té fer pinya i fer colla. Aquesta campanya ha començat amb la difusió de la imatge 

en una cartellera gegant de 8 x 3 m situada a la rotonda de la N-340 de l’accés al Polígon de 

Mercaderies i els propers dies es farà una distribució de flyers i cartells per la vila i pobles propers, 

anunciant els assajos de Festa Major i altres novetats que tindran lloc aquests dies previs. 

 

Properes actuacions. 

Els propers dies venen plens d’actuacions: 

 



                   COLLA JOVE XIQUETS DE VILAFRANCA       Comunicat nº 26/13 

12/08/13 

 Dijous 15/8, 18:30 h: Festa Major de Castelldefels, amb Castellers de Castelldefels i 

Torraires de Montblanc. 

 

 Diumenge 18/8, 18 h: Festa Major de Mollet, amb Castellers de Mollet, Margeners de 

Guissona i Moixiganguers d’Igualada. 

 

 Dilluns 19/8, 18:30 h: Inauguració campionat d’Espanya de Tennis Infantil, al Club de 

Tennis de La Salut, Barcelona. En solitari. 

 

 


