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La Colla Jove descarrega el 5 de 7 a Torredembarra. 

 

Diumenge de Sant Joan a la tarda, la Colla Jove de Vilafranca va actuar a la Festa Major de Baix a 

Mar (Torredembarra) descarregant, amb bones maneres, el seu primer 5 de 7 de la seva història i 

es va anotar, de passada, la seva millor actuació i primera amb tres castells de 7 pisos, ja que va 

acompanyar el 5 de 7 amb el 3 i el 4 de 7.  

 

Van encarar el repte, de sortida, en primera ronda. El 5 de 7, castell que només havien intentat 

una vegada a la darrera diada de l’any 2011, a Vilanova, va pujar amb la convicció de les 

nombroses proves que han dut a terme als assajos, des de fa setmanes. Així, a l’assaig abans de 

Fires de Maig ja el van col�locar sencer fins a dosos i divendres passat, van descarregar el 5 de 6 

net i van fer una bona prova amb pinya. El castell, doncs, va mostrar unes bones mides i, un cop 

tot dalt, l’enxaneta va fer una travessada dels poms magnífica i va ser descarregat fins i tot amb 

algunes cares somrients al tronc, amb aquell petit moviment provocat per l’excitació i alegria 

d’assolir-lo i els crits de la plaça que no pas per cap altra factor, puix es va mantenir molt bé de 

mides en tot moment. Evidentment, la celebració de la colla va ser apoteòsica i incontenible, donat 

el fet d’assolir el primer castell de la gamma alta de 7 de la curta història de la colla.  

 

Però la Jove encara tenia una altra sorpresa: el 4 de 7 amb l’agulla, un altre castell de 7 i mig que 

va portar a plaça per primera vegada i que es va desmuntar amb acotxador col�locat per algun 

problema de posició d’un quart. Però això ja no va importar i la colla va assegurar la segona ronda 

descarregant un segur 3 de 7, mentre la tècnica es plantejava la disjuntiva de si tornar a provar el 

4 de 7 amb l’agulla o bé tancar amb el 4 de 7 la seva millor diada mai feta. 

 

Finalment, es va descarregar en tercera ronda un 4 de 7 força segur en el que hi debutaven alguns 

castellers en diverses posicions de quarts i pom de dalt. Finalment, la colla va arrodonir la diada 

descarregant un nou pilar de 5. 

 

Les altres colles participants eren els locals Nois de la Torre i els veïns Castellers d’Altafulla. Els 

primers van assolir el 3 de 7, el 3 de 7 amb l’agulla i van fer un intent desmuntat de 4 de 7 amb 
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l’agulla i un altre de 4 de 7, per tancar descarregant un pilar de 5 i tres pilars de 4. Els altafullencs 

van descarregar un 3 de 7, un 4 de 7, un 5 de 6, un pilar de 5 i dos pilars de 4. 

 

Propera actuació dissabte vinent a Vilafranca. 

 

La propera diada de la colla Jove serà dissabte dia 30 de juny, a les 19 h, a la plaça Jaume I de 

Vilafranca, a la Diada Itinerant de la Colla Jove que cada any visitarà una plaça o carrer diferent de 

la vila. En aquesta diada, acompanyaran a la colla blau cel els Castellers de Castelldefels i els 

Castellers de Solsona. 

 

 

 


