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Diada de la Colla Jove.  

 

Divendres passat al migdia, la colla Jove va celebrar la seva diada acompanyat de quatre colles més a 

plaça: els Bordegassos de Vilanova, els Castellers de Terrassa, els Tirallongues de Manresa i els Castellers 

de Cerdanyola. Malgrat això, la diada va ser rapidíssima d’execució, amb una bona coordinació entre les 

colles a l’hora de muntar les pinyes, cosa que va fer que en menys d’1 h i 45 min la diada estigués 

enllestida, amb un total de 20 castells, o sigui, en mitjana cada 5 minuts es va veure un castell. 

 

La jornada va engegar abans, sobre les 11:30 h, amb uns pilars davant el monument Als castellers de la 

Plaça Jaume I. Tot seguit es va fer una breu cercavila fins a la plaça de la Vila on totes les colles hi van 

entrar amb un pilar de 4 caminant. 

 

La colla local hi va fer la clàssica de 7 que era l’objectiu marcat. El fet de sortir a la nit cap a un acte 

important a Euskadi va fer que es plantegés la diada sense arriscar en reptes superiors, i més tenint en 

compte que encara hi ha 3 diades al novembre importants per tancar la temporada amb algun castell de 7 i 

mig més al sarró. Ni el 3 de 7, ni el 4 de 7 ni la torre de 6 van evidenciar problemes, demostrant que són 

castells que la colla té plenament assolits, entre els dos en porten gairebé quaranta enguany. El pilar de 5 

va ser una mica treballat però es va descarregar amb una bona feina dels pilaners. 

 

Els castells més destacats de les altres colles van ser la torre de 7 descarregada per part dels Bordegassos 

de Vilanova i Castellers de Terrassa i carregada, després de 10 anys de no fer-ho, pels Tirallongues de 

Manresa. El Castellers de Cerdanyola hi van fer el 4 de 7. Totes les colles van acabar amb pilar de 5 

multicolor en una bonica imatge a la plaça. 

 

Després es va fer un dinar de castellers, amb més de 300 persones dinant a la mateixa plaça Jaume I i, tot 

seguit, un espectacle infantil per la companyia Tres per res. Just al final de l’espectacle es va posar a ploure 

i això va obligar a suspendre el concert de Pulso Rumbero i Motor, al no haver pogut trobar un local 

alternatiu disponible en cas de que plogués. En principi la colla mirarà de trobar una nova data per a 

celebrar aquest concert pendent en un local tancat en les properes setmanes. 

 

 

 


