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La Colla Jove torna amb la clàssica de 7 a Les Roquetes. 

 

Diumenge 16 de juny la Colla Jove de Vilafranca va actuar per a la Festa Major del barri de les 

Roquetes (Sant Pere de Ribes) assolint novament la seva màxima actuació, la clàssica de set.  

 

Així, van començar amb un 3 de 7 que van descarregar al segon intent, després d’un primer intent 

desmuntat per indecisió d’un dels dosos, que ja no es van arribar a col�locar. El segon intent va ser 

assolit amb suficiència, com solen fer en aquest castell que ja han assolit en sis ocasions enguany. 

 

En segona ronda, van fer un 4 de 7 que van haver de treballar de valent ja que, després de la 

carregada, va perdre mides per terços i quarts. Tot i això, la colla va demostrar confiança i bona 

feina en aquest castell, que sens dubte va ser el més treballat dels que han assolit enguany. 

 

En tercera ronda van completar una torre de 6 molt ben parada i van acabar amb el segon pilar de 

5 descarregat enguany. Finalment, encara van fer dos pilars de 4 simultanis. 

 

Les altres colles participants eren els Castellers de les Roquetes i la Colla Jove de Sitges. Els 

primers van assolir la seva màxima actuació amb el 3 de 6 amb l’agulla, 4 de 6 amb l’agulla, 3 de 6 

i pilar de 4. La Jove de Sitges va fer la millor actuació de la jornada i va assolir el 4 de 7, el 4 de 7 

amb l’agulla al segon intent, després d’un primer intent desmuntat, el 3 de 7 i el pilar de 5, acabant 

també amb 2 pilars de 4. 

 

Propera actuació per Sant Joan, a Torredembarra. 

 

La propera diada de la colla Jove serà a Torredembarra, a la Diada de Sant Joan, el diumenge 24 

a les 7 de la tarda. En aquesta diada la colla actuarà acompanyada dels locals Nois de la Torre i 

dels Castellers d’Altafulla. 

 

 

 


