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Actuació de la Jove a Terrassa.
 
Ahir diumenge, la Colla Jove de Vilafranca va actuar a Terrassa, a la Diada dels Castellers de Terrassa que 
va es va celebrar al Raval de Montserrat. A banda dels locals i la Jove, hi prenien part també els Castellers 
d’Esplugues i els Al·lots de Llevant, que van aixecar diversos pilars de 4 de salutació al començament de la 
diada, un per part de la Jove. 
 
La colla vilafranquina va començar aixecant un 4 de 7 en el que hi debutaven un segon, un terç i una quart. 
El castell es va desfigurar a nivell de segons i va ser una mica més treballat del normal, però es va resoldre 
bé, descarregant-lo amb convicció. En segona ronda, van descarregar un 3 de 7 on hi debutava una terç 
en aquest castell. En tercera ronda van descarregar-hi la torre de 6, amb un nou debut, en aquest cas de 
l’enxaneta. Finalment, van acabar amb el pilar de 5 i, posteriorment, dos pilars de 4 simultanis. 
 
Les demés colles van assolir els següents castells: Castellers de Terrassa, va fer un 7 de 7, un 4 de 8, 
una torre de 7 i va acabar amb un magnífic pilar de 6 descarregat, el primer que assoleixen. Els Castellers 
d’Esplugues van fer un 4 de 7, un 4 de 7 amb l’agulla, un 3 de 7 i dos pilars de 5 simultanis. Els Al·lots de 
Llevant van fer 3 de 7, 4 de 7, 5 de 6 i pilar de 5.
 
Propera actuació dissabte vinent a Granollers.
 
La propera actuació de la Colla Jove serà el dissabte dia 10 de novembre a la diada de Vigília dels Xics de 
Granollers, a la plaça Porxada d’aquesta localitat vallesana. L’hora d’actuació és a les 19 h de la tarda i la 
colla participarà posteriorment d’una botifarrada i festa musical que organitza la mateixa colla dels Xics de 
Granollers.
 
Els darrers assajos de la temporada tindran lloc les properes dues setmanes. Seran els dimecres 7 i 14 
a les 21 h a la Sala d’Actes de l’Escorxador i els divendres 9 i 16 de novembre al pavelló Firal de la Zona 
Esportiva.
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