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Sopar de Fi de Temporada de la Colla. 

 

El passat dissabte a la nit, 176 persones van reunir-se per celebrar el sopar de fi de temporada de la Colla 

Jove de Vilafranca. Es van trobar a l’estació de tren i tot el grup va dirigir-se, a peu, a una nau del carrer 

Comerç que la colla  està treballant per a que sigui, a principis de la temporada vinent, la seu social de la 

Colla Jove. Aquesta era la sorpresa més gran de la nit per als socis, que van poder veure in situ el possible 

nou local que dintre d’uns dies la Junta els hi proposarà de votar en Assemblea. 

 

 

Entre els convidats, a nivell institucional, destacar la presència de l’alcalde, en Pere Regull, i de diferents 

representants de tres colles castelleres (la colla n’havia convidat sis, entre les quals les altres dues 

vilafranquines) i dels Falcons de Vilafranca. També algun periodista casteller, fotògraf i alguns grallers que 

han tocat amb el grup de la colla enguany. 

 

Els sopar es va celebrar en un gran ambient durant tota la nit. Va incloure diferents vídeos, amb les millors 

imatges de la temporada, amb ovacions especials a les imatges del primer 5 de 7 i 4 de 7 amb l’agulla 

descarregats. També molt ovacionades les imatges de la Festa Major de Vilafranca (enguany ha estat la 

primera vegada que la colla hi ha participat) i a les imatges del 4 de 7 al BEC de Bilbao davant 12.000 

persones. També hi ha hagut homenatge a la canalla, amb vídeo, actuació i parlaments molt emotius, amb 

dedicatòria personal al cap de colla, Manel Cantón. Un altre moment especial va ser el reconeixement a la 
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castellera de la colla Nati Tapia, que per motius de salut ha hagut de deixar de pujar als castells i als 

grallers i fotògrafa oficial de la colla, la Isabel Morales. Premi especial per a la persona que ha estat Padrí 

de més nous socis a la Colla, la Pili Sanz. Finalment un Concurs de preguntes i respostes ràpides, el Premi 

Mocador Blau 2012, que va guanyar la castellera Laura Pérez davant de la finalista Meritxell Gallego. 

 

 

Entremig, hi va haver temps pels parlaments. El cap de colla va parlar de la canalla i va felicitar tota la colla 

per la feina feta. El President, va agrair la presència del Pere Regull i va remarcar la necessitat de complir 

el somni de disposar d’un local com en el que estaven sopant, destacant la necessitat d’implicar-s’hi tots els 

socis i sòcies des del primer dia. Finalment, va parlar l’alcalde, que va reconèixer la important tasca i el 

mèrit que és el que ha fet la Colla Jove únicament en dos anys de vida, va referir-se al fet del possible local 

poder a poder fer castells de vuit i va destacar que el més important per poder créixer és ser cada cop més 

gent a la colla i anar tothom unit.  L’alcalde va ser ovacionat per la colla que va agrair la primera presència 

d’un representant de la casa de la vila en algun dels seus sopar de fi de temporada. 

 

La festa va acabar amb un sorteig de tres paneres, un quadre i fotografies castelleres i amb música i ball 

fins ja entrada la matinada. 
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Resultat de l’actuació a les Caves Codorniu. 

 

El mateix dissabte 24 al matí, la colla es va desplaçar a les Caves Codorniu per fer-hi una petita exhibició 

en el marc d’una convenció. Hi va descarregar un 3 de 6, un 4 de 6 i dos pilars de 4 simultanis.  

 

 

 

 

 

 

 


