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Tornen els assajos de la Colla Jove. 

 

El proper divendres dia 3 de febrer, la Colla Jove Xiquets de Vilafranca torna a començar els seus 

assajos de castells. De moment, tenen lloc a la Sala d’Actes de l’Escorxador cada divendres de 

20:30 h a les 22:00 h per la canalla i de les 22:00 h a les 24:00 h per tota la colla.  

 

La canalla de la colla ja assaja des de mitjans de gener, al mateix lloc, i ara s’hi afegeix tot el gruix 

de castellers. 

 

Bon moment per fer-se soci. 

 

La colla recorda a tothom que ara, als primers assajos de la temporada, és un bon moment per 

conèixer la colla Jove i aprendre tècnica castellera, començant per la base i aprenent mica a mica 

en els assajos. Per provar-ho, només cal dirigir-se a un assaig i sense cap compromís, es donaran 

les explicacions bàsiques i, segons les capacitats físiques de cadascú, se li explicaran les 

posicions més òptimes, incloent els conceptes de seguretat i prevenció. Si l’experiència agrada, el 

següent pas per al nouvingut serà fer-se soci de la colla, pas que culminarà amb el lliurament de la 

camisa blau cel i del carnet corresponent. 

 

Ser soci de la Colla Jove té un cost -gairebé simbòlic- de 20 euros anuals i permet participar en 

primera persona de totes les activitats i diades castelleres en les que participa la colla, així com de 

la seva gestió. A banda de l’experiència castellera també ofereix altres avantatges: per exemple, la 

colla ja ha establert diversos convenis amb comerços per obtenir bones condicions per als socis i 

sòcies. A banda, la colla ja va anunciar a la darrera assemblea que està iniciant el procés de 

buscar un local idoni per a establir-hi la seu social. 

 

Després de la darrera actualització del cens, duta a terme els darrers dies, la colla compta amb 

178 socis donats d’alta. 

 


