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La Jove de Vilafranca ensopega a Torredembarra. 

 

Ahir diumenge al migdia, la colla Jove va actuar a Torredembarra, davant del Port, acompanyada 

de la colla local dels Nois de la Torre i dels Torraires de Montblanc. 

 

En una diada que es preveia tranquil�la i sense objectius remarcables i en la qual la colla 

vilafranquina portava en cartera fer debutar nous castellers en algun castell de sis pisos, la jornada 

es va torçar en segona ronda, en el castell més alt que preveia fer la colla, un 3 de 7 que ja han 

descarregat en vuit ocasions enguany. Així, tot i anar bé durant tota la pujada, just quan l’enxaneta 

estava travessant el peu es va despenjar sobtadament el pom de dalt i va acabar cedint tot el 

castell. És d’aquells castells que esdevé un tema de dècimes de segon el poder determinar si es 

va arribar a col�locar el peu a l’altre costat. En aquestes circumstàncies, davant els dubtes 

generats, la colla ha decidit donar el castell com a intent. 

 

En primera ronda, la colla havia descarregat sense problemes un 4 de 6 amb l’agulla en la qual hi 

debutaven un segon i diversa canalla. Degut a la marxa dels sanitaris i el retard que es va produir, 

les colles van decidir passar la tercera ronda i anar a la ronda de pilars on totes tres van alçar 

pilars de 4. 

 

Les altres colles participants van assolir els següents castells: els Nois de la Torre feien un 3 de 7 i 

dos intents desmuntats de 4 de 7 amb l’agulla; els Torraires de Montblanc van fer un 3 de 6 i un 4 

de 6. 

 

Propera actuació dissabte 14 a la tarda al Serrallo (Tarragona). 

 

La propera actuació de la Colla Jove de Vilafranca serà dissabte vinent, dia 14 de juliol, a la tarda, 

al barri del Serrallo de Tarragona, acompanyats de les colles dels Xiquets del Serrallo i dels 

Minyons de l’Arboç. 


