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ORDRE DEL DIA 
 
FELICITACIONS. 
 

Des de la Colla Jove Xiquets de Vilafranca volem obrir aquest acte felicitant 
públicament a la colla dels Castellers de Vilafranca, Capgrossos de Mataró 
i Castellers de Sants per l’espectacular fita assolida dilluns passat, en una  

colpidora mostra  del que representa Vilafranca en el món casteller i del perquè 

és coneguda com “la plaça  més castellera”. 

 
 
SITUACIÓ ACTUAL DE LA COLLA. 
 

Després de 6 mesos des de l’anunci oficial  de la formació de la colla, volem 

explicar públicament la situació actual i ho hem fet valorant dos aspectes: el 

social i el tècnic. 

 

Aspecte Social. 
 
L’entitat es registra legalment en data 11 de maig de 2010 amb el número de 

registre 42520/1. Es forma una Junta Fundacional i els Estatuts (provisionals fins 

a la seva aprovació en una primera Assemblea)  es determinen aspectes com la 

denominació de la colla, el color de la camisa –blau cel- i el disseny de l’escut, 

entre d’altres. Es va fer la presentació pública oficial el dijous 13 de maig del 
2010. 

 

Pocs dies després, divendres 28 de maig, engegaven els assaigs a l’espai per 

a l’activitat cultural i associativa l’Escorxador. Al primer assaig hi assisteixen 24 

persones. Durant els primers dos mesos ens mantenim amb un nombre de socis 

que ronda la quarantena, realitzant tant actes socials de germanor com assajos 

de caire mes personalitzats. 
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Durant el mes d’agost hi ha una entrada constant de socis, alguns amb certa 

experiència en el fet casteller i d’altres amb molta joventut i empenta, però la 

gran majoria sense experiència prèvia. 

 

Degut al tancament per vacances de l’Escorxador, a primers de setembre la 
colla fa tres assajos itinerants entre els quals  és fa un assaig-taller de castells 

que resulta ser tot un descobriment molt satisfactori per la pròpia colla. A partir 

setembre, la colla comença a agafar múscul cosa que porta a pensar en una 

data objectiu per a la possible presentació a la plaça de Vilafranca, amb voluntat 

sempre expressada de portar-hi castells de set pisos: l’actuació clàssica de set 

com a mínim. Creiem que tan la afició, la plaça i el fet de ser una colla 

vilafranquina així ho valora i ho entenc. 

 

El  8 d’octubre, es fa l’acte de lliurament de camises, a l’Escorxador, resultant 

ser tot un èxit. Es reparteixen un total de 94 camises als socis i sòcies de la 
colla. Tot Just l’endemà dia 9 la colla assaja una sortida, en la que es basteix el 

primer castell de sis pisos sencer (el tres de sis) acabant en un altre acte social 

on es reafirmen els valors de la colla Jove. El projecte, mica a mica i sense 

encara haver fet cap castell a plaça, es va consolidant, sobretot socialment. 

 

A mitjans d’octubre, s’adopta l’acord de Junta de sol·licitar formalment 
l’ingrés a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC). 
Aquest ingrés està pendent d’aprovació per la Junta de la CCCC, fet que 

tindrà lloc el proper dilluns 8 de novembre. 
 
Actualment som 109 socis-castellers. La Colla Jove de Vilafranca prioritza 

ara mateix el treball en l’àrea social en un eix bàsic: crear base social i fer grup 

humà, en un camí difícil i lent però clau per crear una colla sòlida i amb futur.  

Aquesta base social actual i futura permetrà la consolidació  de la colla 
Jove de Vilafranca i farà possible endinsar-se en els castells tècnicament ben 
fets, amb projecció de futur i cap a reptes superiors, fugint de castells 

“estèrils”  que no poden evolucionar.  
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Tots els membres de la Colla Jove Xiquets de Vilafranca tenen la condició de 

soci-casteller o de sòcia-castellera de l’associació, condició que s’adquireix 

en el moment de signar una sol·licitud d’alta que inclou el pagament d’una petita 

quota anual, gairebé simbòlica, consistent en un bitllet del color de la camisa, és 

a dir, blau cel. O sigui, 20 euros anuals.  

 

Al ser inscrit com a soci hom rep la camisa de l’entitat i un carnet tipus 
targeta de crèdit que l’acredita de formar part d’una associació que volem que 

sigui, amb els anys, un referent potent i una alternativa i nova oportunitat 

castellera vilafranquina i penedesenca. 
 
Aquest fet de ser soci té moltes implicacions directes en el funcionament 
plenament democràtic i obert de la colla: iguala tots els membres en drets i 

deures i evita l’aparició de privilegis i discriminacions. També garanteix la 

màxima permeabilitat a la colla, on tothom hi pot entrar i adherir-s’hi, sense 

condicions ni pressions internes i amb el grau de compromís que pugui assumir 

en cada moment. 

 

La colla tindrà el seu eix de treball en el proper 10/12/2010 amb  la celebració 

de la 1a. Assemblea General de l’entitat, que tindrà un caràcter constitutiu i 

que haurà de revisar i aprovar els Estatuts i tot el procés de traspàs d’una Junta 

Fundacional de caràcter extraordinari i provisional cap a una Junta Directiva de 

la colla amb funcionament de caràcter ordinari i definitiu, així com el 

nomenament de representants en diferents àmbits (CCCC, Consell de la Festa 

Major, etc.) 

 

Així com la participació en la diada de fires de maig, un altre punt serà 

garantir que es posen en marxa els mecanismes de revisió del protocol de 
la Festa Major per tal que l’entitat pugui ser present a la Festa Major del 
2011. 
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En aquest mateix sentit, es vol potenciar els contactes amb tots els elements de 

la Festa Major (Ajuntament, balls, colles castelleres, administradors, Consell, 

etc...) 

 

D’altra banda, es treballarà per la promoció i el coneixement de l’entitat a 
nivells institucionals per tal de poder establir un conveni amb l’Ajuntament i 

amb d’altres institucions de referència. També a nivell d’incrementar els 
contactes amb la resta de colles castelleres del mon casteller. 

 

 

Aspecte Tècnic 

 

La colla assaja al Pati de l’Escorxador cada dimecres de 20:30 h les 22:00 h i 

cada divendres de les 21:30 h a les 23:30 h. Els dilluns es fan assajos específics 

de canalla de 19:00 a 20:00 h.  

 

Tècnicament s’estan treballant els castells de 7 pisos basics 4 de 7 i 3 de 7. 

També es treballa la torre de 6, el 5 de 6 i el pilar de 5.  

 

El treball es basa en aportar unes bones bases de tècnica castellera que 
permetin fer castells ben fets. Per això, s’incideix molt en la formació de nous 
castellers i castelleres, una formació que vol dotar de coneixements i 
màxima polivalència a tot casteller de la colla. Aquesta mateixa formació fa 

incís, com no, en els aspectes de seguretat i les tècniques de treball 

adequades perquè volem ser una colla que quan surti a plaça tingui màximes 
garanties d’assolir els seus objectius.  

 

Un altre punt que s’està fent incís és el de tenir una pinya pròpia adequada i 
garantida al nivell del moment dels castells de la colla.  Creiem que això és 
una alta condició d’autoexigència cap a la pròpia colla perquè és garantia 
de que pugui créixer adequadament. 
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A hores d’ara, tècnicament, la colla no pot encara garantir en un 
percentatge alt el poder descarregar la clàssica de 7 (3 de 7, 4 de 7, torre de 

6 i pilar de 5 a plaça pròpia. Com ja varem anunciar en el dia de la presentació, 

la colla no sortirà a Vilafranca sense tenir assegurats l’assoliment dels castells 

de 7 pisos i, per tant, queda sense efecte la data de presentació a plaça 
anunciada a primers d’octubre del 7 de novembre al migdia, en solitari. Els 

motius són els expressats amb anterioritat en l’aspecte social.  
 

Aquesta decisió va ser presa per unanimitat de tota la colla al final de 
l’assaig del darrer dimecres dia 27 d’octubre. 

 

Per tant, s’obre un nou horitzó de presentació a plaça que és a inicis de la 

temporada vinent, o sigui primavera del 2011. Per això, ja s’ha elaborat un pla 

d’assajos que es mantindran durant tot el novembre i fins a mitjans de desembre 

i es reprendran a mitjans de gener de l’any que ve. S’explorarà fortament la via 

dels assajos itinerants ja que s’ha vist com una eina molt vàlida per a la difusió 

de la colla i per arribar a més gent. 

 

 

ACTUACIÓ A MANRESA. 
 

La colla ha estat convidada a actuar a Manresa el proper diumenge 14 de 
novembre al migdia, conjuntament amb els Tirallongues de Manresa i els 
Castellers del Riberal i ha acceptat la invitació. Aquesta, doncs, serà la primera 

actuació oficial  de la colla i es planteja com una diada festiva, lúdica i de 

preparació on es podran veure castells de sis però sense descartar res superior. 

 

 


