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La Jove de Vilafranca refà la clàssica de 7 a la I Diada itinerant d’estiu. 

 

Dissabte a la tarda, sota una xafogor important, la Colla Jove vilafranquina va descarregar una 

nova clàssica de 7 pisos a la diada d’organització pròpia que va tenir lloc a la Plaça Jaume I. A la 

diada també hi participaven els Castellers de Castelldefels, que no actuaven a Vilafranca des de 

l’any 1992 i els Castellers de Solsona, formats l’any 2011 i que era la primera ocasió que visitaven 

la capital de l’Alt Penedès.  

 

La Jove va descarregar, amb molta eficiència, una nova clàssica de 7 pisos, la tercera de l’any.  

Després d’arrencar totes les colles amb pilars de 4 de salutació al monument als Castellers –

Solsona en va alçar dos-, la colla local va arrencar amb un 3 de 7, va seguir amb un 4 de 7 i, en 

tercera ronda, va alçar una torre de 6 ja pensant en la de nivell superior, amb proves a nivell de 

quarts i dosos. Va acabar amb un pilar de 5 i dos pilars de 4 simultanis. La colla va mostrar-se molt 

satisfeta d’haver assolit aquests castells amb fermesa i seguretat. 

 

Les altres colles participants van assolir castells de sis pisos. Així, els Castellers de Solsona feien 

un 3 de 6 amb l’agulla, una torre de 6, un 4 de 6, un pilar de 5 i un pilar de 4. Els Castellers de 

Castelldefels feien un 3 de 6, una torre de 6, un 4 de 6 i un pilar de 4. 

 

Castells de sis al Firamercat. 

 

Diumenge al matí la colla es va desplaçar a Sant Pere Molanta per fer un taller de castells i una 

actuació posterior al Firamercat. Després del taller, la colla ha fet una tranquil�la actuació de 

castells de 6 pisos, descarregant un 3 de 6, un 4 de 6, un 3 de 6 aixecat per sota i dos pilars de 4 

simultanis.  

 

Propera actuació diumenge vinent a Torredembarra. 

 

La propera actuació de la Colla Jove de Vilafranca serà diumenge vinent, dia 8 de juliol, al migdia, 

on tornaran a actuar a Torredembarra, al Port Esportiu, acompanyats de les colles dels Nois de la 

Torre i dels Torraires de Montblanc. 


