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 Sr. Pere Regull  
President-Alcalde 

Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 
 
      

 
 
Il·lustríssim Senyor, 
 
Referent al seu malestar per la presència fora de programa de la Colla Jove Xiquets de 
Vilafranca a la Festa Major 2011, que vostè ens va manifestar a la darrera reunió del 18 
de juny, i amb la voluntat de passar pàgina i encarar el futur sense reticències del passat, 
li fem arribar aquest escrit mitjançant el qual: 
 
 

1- Li adjuntem un document resum de la situació produïda l’any passat  i que van 
portar a al resultat final, no desitjat per a ningú, d’haver de forçar i reivindicar un 
mínim espai de participació de la colla a la Festa Major 2011. Aquest document es 
va fer arribar a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i a totes les 
colles, a títol informatiu del perquè la nova colla vilafranquina no era present dins 
el programa de la darrera Festa Major. 
 

2- La Colla Jove Xiquets de Vilafranca vol fer constar que la seva actuació , que som 
conscients que va provocar molèstia a alguns implicats, entre ells el Consell de la 
FM, actuació de la qual vostè en va estar informat en una reunió prèvia abans de 
la Festa Major, es va concretar en dues activitats : 1) alçar un pilar de 4 a les 
tres entrades de Sant Fèlix en una ubicació lliure d’altres elements; 2) fer una 
exhibició castellera fora de programa el dia 30/8 a la tarda, davant l’Ajuntament. 
També es va anar en grup a la processó però caminant darrera la banda de 
música, sense grallers ni alçant cap castell, conjuntament amb la resta de públic.  
 

3- La Colla Jove Xiquets de Vilafranca fem autocrítica de la nostra actuació fora 
de la normativa establerta , tot i remarcar que vam respectar el programa i la 
festa i no vam interferir en cap acte dels oficialm ent programats amb 
voluntat de molestar, rebentar o obstaculitzar-lo n i vam fer cap actuació que 
posés en risc la seguretat.  Dit això, desitgem que altres parts implicades facin 
idèntica autocrítica de la seva forma d’actuar que, tot i estar emparada per 
l’oficialitat que emana dels òrgans municipals, no pressuposa correcció en les 
formes ni, tampoc, en el fons de la decisió, com s’explica en el punt 4. 
 

4- La Colla Jove valora que la gens desitjable situació a la que es va veure obligada 
va ser fruit d’un buit en el Protocol de la FM de l’any 2006  -que no preveu la 
creació de noves colles castelleres- i d’una manca de comunicació absoluta 
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amb el Consell de la FM,  en base a una decisió seva que es va entendre per 
unanimitat dels socis de la Colla Jove, associació legalment constituïda i 
degudament registrada, com a clarament discriminatòria i arbitrària , vistos els 
tres precedents històrics existents.  
 

5- Finalment, la Colla Jove Xiquets de Vilafranca vol fer-li arribar, com a màxim 
representant de la vila, el seu pesar per la situac ió produïda , que finalment va 
perjudicar totes les parts implicades, i sol·licitar-li que en futures edicions, ja des 
d’aquest any 2012, sigui possible participar a la F esta Major en les mateixes 
condicions que la resta de colles castelleres local s, respectant el nou Protocol 
de la FM que finalment s’estableixi conjuntament entre totes les parts implicades, 
inclosa la nostra entitat. 
 

Cordialment, 
 
 
 
 
 
 
 

Manel Trias Vives 
President 
Colla Jove Xiquets de Vilafranca 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès, 3 de juliol de 2012  


