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Engega la campanya A la pell, la camisa. Al cor, la Jove. 

 

La Colla Jove de Vilafranca contínua amb la campanya de promoció que va presentar a l’estand 

de Fires de Maig i que duu per lema “A la pell, la camisa. Al cor, la Jove”. La imatge de la 

campanya es representa amb un tors nu pintat amb pinzellades de color blau i vol transmetre el 

valor del sentiment casteller i les intenses vivències que comporta, que es viuen en primera 

persona. Ha estat dissenyada pel creatiu vilafranquí Gerard Fernàndes Fort. 

 

Entre els actes de promoció hi ha les visites als diferents barris de Vilafranca, que portaran assajos 

castellers de proximitat cada dimecres a diferents places, oberts a tothom que vulgui conèixer de 

prop els castells. Així, demà dia 20 de juny serà el primer assaig, que tindrà lloc al barri de Sant 

Julià, a la plaça de la Sardana, a les 20:30 h i seguirà amb dimecres 27 a la Barceloneta-Sant 

Magí, a la confluència del carrer Subirats amb la C-15, davant de la benzinera Penedès. Al juliol 

visitaran també La Girada, el Molí d’en Rovira, l’Espirall i Les Clotes. Finalment, tancaran dimecres 

1 d’agost al Poble Nou. 

 

A banda, a partir del divendres 29 de juny, la colla deixa d’assajar a l’Escorxador i, com l’any 

passat, ho farà al centre, a la plaça de la Vila, a les 20:30 h del vespre la canalla i a les 22 h 

l’assaig general.  

  

Com a novetat, destacar una diada castellera on la Jove actuarà acompanyada dels Castellers de 

Castelldefels i els Castellers de Solsona, el proper dissabte 30 de juny a les 7 de la tarda. Aquesta 

diada castellera es promocionarà com a diada itinerant i cada any es farà en una plaça diferent de 

la Vila, d’acord amb la intenció de la colla d’apropar els castells a molta gent. Enguany la diada es 

farà a la plaça de Jaume I.  

 

El suport de la campanya seran 10.000 flyers publicitaris que es distribuiran per Vilafranca i també 

es distribuiran per les xarxes socials. L’objectiu de la campanya és promocionar l’esperit de la 

Colla Jove i trencar barreres respecte al fet casteller, així com poder incrementar el nombre de 

socis i sòcies de la colla. 

 


