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Com no podia ser d’una altre manera, els
canvis interns de la CCCC havien de ser
visibles també amb la imatge que projectem,

Un any de canvis

motiu pel qual hem apostat per una
representació i comunicació més actual que ja

A inicis del 2018 un grup novell, jove i amb
ganes de treballar, agafa el lideratge de la
Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya. Conscients de que el repte era
majúscul, vam idear una Junta competitiva
amb representació de colles de tot el territori,
algunes de les quals noves a l’equip de l’entitat,
i amb una presidència rotativa de tres
persones, un per cada any de la candidatura.
Vam articular tot el nostre programa i pla
d’acció sota el lema “Una coordinadora de totes
i per a totes” i ha estat a partir d’aquesta
premissa que hem creat dotze grups
territorials, cadascun d’ells coordinat per una
membre de la junta i que aglutinen a totes les
colles del món casteller, amb les que es manté
un contacte directe i constant. Tanmateix,
seguint amb la línia inclusiva i participativa,
s’han creat quatre comissions de treball
formades per varies colles tant de dins com de
fora de la Junta i des d’on es desenvolupa una
feina concreta de cada temàtica: equitat,
finançament, drets d’imatge i seguretat.

hem començat a utilitzar. Evidentment, a
banda d’aquests canvis més significatius,
també ens hem plantejat una evolució del
model de la CCCC en diferents aspectes, des
del canvi de la direcció tècnica fins a la
reestructuració en determinats
funcionaments intern. Tot plegat sense
oblidar les línies bàsiques i elementals de
l’entitat com són la seguretat, la prevenció i la
formació en aquest àmbits que són la nostra
raó de ser. Ha estat, sens dubte, un primer any
de canvis i amb una perspectiva de dos anys
més de reptes constants. Alguns ja assolits,
d’altres que estan en ple desenvolupament i
els darrers que anirem construint entre totes.
Sobretot seguint amb la idea de fer una
Coordinadora de totes i per a totes les colles,
perquè és només des d’aquesta òptica que
arribarem on volem arribar, especialment en
un context polític i social que fan que la
capacitat d’adaptació i reinvenció sigui bàsica.
Construir i aprendre plegades per seguir fent
créixer i enriquir el món i el fet casteller.

Junta directiva de la Coordinadora de
colles castelleres de Catalunya
Valls, març 2019
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Organització
Presidència:
Xiquets de Tarragona (Inés Solé)
Vicepresidència:
Castellers de la Vila de Gràcia (Roger Gispert)
Marrecs de Salt (Sergi Font)
Tresoreria:
Colla Joves Xiquets de Valls (Rosa Maria Rovira)
Secretaria:
Castellers d'Esplugues (Ramon Sàlvia)
Vocalia:
Bordegassos de Vilanova (Miquel Àngel Arnal)
Castellers de Barcelona (Rafa Caballero)
Colla Jove Xiquets de Tarragona (Jordi Crespo)
Nens del Vendrell (Ruben Gaón)
Tirallongues de Manresa (Olga Moya)
Castellers de Sants (Pere Camprovin)
Moixiganguers d'Igualada (Rat Amich)
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Activitat
institucional
L’activitat de representació de la CCCC té
l’objectiu de defensar i vetllar pels
interessos col·lectius i comuns del món
casteller a totes les instàncies.
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Entre els nostres principals interlocutors hi ha
l’administració pública, amb especial atenció al
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya amb qui, a través de la Direcció General de
Cultura Popular, hem gaudit històricament d’una
col·laboració que garanteix la viabilitat de la nostra
activitat. Enguany, a més a més, hem reforçat la
relació amb les quatre Diputacions i hem seguit
treballant amb l’Ajuntament de Valls on tenim la seu
de la CCCC.
PATROCINADORS
Mantenim Estrella Damm com a patrocinador
principal, una empresa que segueix donant suport al
fet casteller després d’un compromís que es remunta
vint-i-cinc anys enrere. Sorea, per la seva banda, ha
renovat una col·laboració que es va iniciar el 2017 i
que esperem que tingui un llarg recorregut.
Finalment La Xarxa de Comunicació Local es va
sumar aquest 2018 al patrocini del fet casteller de
forma global, en consonància amb la seva aposta per
la difusió de les diades castelleres a través de les
retransmissions televisives.
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
Enguany hem seguit treballant en reforçar
o acostar relacions amb entitats amb les
que compartim valors i objectius. A
destacar el Concurs de Castells de
Tarragona amb qui, per primera vegada,
estrenyem els lligams formalment i
visibilitzem la nostra marca a la TAP.
D’altra banda la relació consolidada amb
Complex Repsol Petroquímic de
Tarragona, que per sisè any consecutiu ha
renovat la seva confiança amb la nostra
entitat i la vinculació amb els valors del fet
casteller. Finalment, hem iniciat un
conveni de col·laboració amb Adifolk amb
l’objectiu d’acostar la cultura popular i
vetllar per la màxima representació del fet
casteller.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
Un any més la CCMA i La Xarxa han
renovat l’aposta per les retransmissions de
diades castelleres, augmentant l’oferta en
fins a 31 diades castelleres retransmeses en
directe i oferint una qualitat HD a través
de la plataforma Xala.
Amb la voluntat d’estrènyer també les
relacions amb la premsa especialitzada
d’arreu del país, aquest 2018 la CCCC hem
iniciat un sopar de periodistes que ens ha
permès conèixer-nos en primera persona,
compartir visions i experiències i facilitar
la relació durant la temporada.
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JORNADES I ALTRES ACTIVITATS
Entre les línies estratègiques de la Coordinadora hi
ha, en primera posició, la prevenció i la seguretat de
la pràctica castellera. El febrer de 2019 ha tingut lloc
la XXIII jornada de prevenció de lesions en el món
casteller, comptant amb més de 240 participants.
Per la seva banda, la Jornada de gestió va arribar, el
juny de 2018, a la seva sisena edició. Es tracta de
facilitar a les colles els recursos necessaris per
millorar o facilitar la gestió de l’entitat tant des de la
vessant organitzativa, com burocràtica o econòmica,
entre d’altres.
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La CCCC té presència també en molts altres actes i
esdeveniments, entre els que podem destacar, dels
darrers dotze mesos, la vocalia al Consell de
l’associacionisme cultural de la Generalitat de
Catalunya o l’assistència al primer consell de govern
dedicat a la cultura (desembre 2018). Quant a la
representació a fires hem estat presents, com ja és
tradicional, a la Fira de Santa Úrsula de Valls i també,
sent any de Concurs, als estands que acompanyen
l’esdeveniment casteller més gran del món (octubre
2018).
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Relleu a la
gerència
A mitjans de 2018, i després de 9 anys al capdavant de la CCCC, el Guillermo
Soler va deixar la gerència de la nostra entitat. En conseqüència, es va posar en
marxa un procés de selecció que es va tancar el mes de juliol pel qual es va
acordar el nomenament de la Cristina Sánchez com a nova directora. Aprofitem
aquestes ratlles per agrair la dedicació i el treball del Guillermo Soler,
testimoni i coprotagonista del creixement i èxits que ha viscut la Coordinadora
de colles castelleres de Catalunya els darrers anys.

Evolució de les colles
associades
El 2018 ha estat l’any en què la CCCC ha superat les 100 colles associades i tanca
l’any amb 101 colles de les quals quatre tenen la consideració de colla de 10; vuit
colles de 9; tretze colles de 8; trenta-una colles de 7; vint-i-quatre colles de 6;
dotze colles universitàries i nou colles en formació i aspirants.
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Les Comissions de la
Coordinadora
Amb l’objectiu de fomentar la participació activa del món casteller en el dia a dia de la
CCCC, entenent l’entitat com una entitat de TOTES les colles i no només de les colles
que formen part de la junta, l’equip entrant a principis de 2018 proposa crear
comissions de treball que responguin a les necessitats i voluntats de les colles i permetin
treballar aspectes concrets de l’actualitat castellera.

COMISSIÓ D’EQUITAT
Aquesta comissió parteix de la necessitat
evident d’abordar temes d’igualtat des de
diverses perspectives, fent especial èmfasi en
racisme, gènere i LGTBIfòbia. Des d’aquesta
comissió volem, per una banda, donar-nos
suport entre les diferents comissions i grups de
treball de cada colla (formació, espais de
trobada, documentació, compartir dinàmiques,
iniciatives, activitats, etc.) i per l’altra, treballar
des de la prevenció, la sensibilització i
l’abordatge des de diferents àmbits de treball
com són l’educatiu o el jurídic. Com és ben
sabut, les colles són un reflex de la societat i,
per tant, no estan exemptes dels valors
patriarcals i masclistes que imperen
actualment. En aquest sentit, cal donar resposta
a totes les situacions de greuge, discriminació o
desigualtat que puguin sorgir. A més a més
veiem necessari fer pedagogia i sensibilització
sobre tots aquests temes, reforçant els valors
castellers, en tant que valors humans, els quals
són bandera i identitat de la nostra activitat
cultural: els castells, les colles i les persones
que les integren.
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COMISSIÓ DE FINANÇAMENT
Aquesta comissió va néixer amb la
voluntat d’analitzar i definir quin ha
de ser el model de finançament de la
CCCC. Va ser sobretot arran de
l’augment de preu de les assegurances
que es va entendre la necessitat
d’augmentar els ingressos que fins ara
es rebien. Degut a la dificultat
d’augmentar els recursos públics es
considera necessari finançar-se a
través de fons privats però això genera
un debat en el si del món casteller
sobre quin model d’empreses volem
que associïn la seva imatge als castells
tenint en compte que els valors
d’aquestes empreses no siguin

COMISSIÓ DE DRETS D’IMATGE

contraris als valors del fet casteller. La
comissió s’ha centrat bàsicament en

Aquesta comissió va néixer ja l’any

debatre els percentatges aportats per

2017 arran del conflicte pels drets

les colles a la CCCC en forma de

d’imatge de les retransmissions de la

quotes així com el perfil d’empreses

temporada anterior. Es va considerar

serien les mes idònies per ser

molt positiu mantenir-la i ampliar-la

patrocinadores del món casteller.

a la resta de colles per seguir
abordant els temes relatius als drets
d’imatge, a les retransmissions
televisives, etc. Es tracta de procurar
un marc jurídic estable per defensar
els drets i interessos de les colles i d
ela CCCC en aquesta matèria. Durant
aquests mesos hem estat treballant el
contracte de retransmissions de les
diades castelleres de la temporada
2019, així com la simplificació del
document de recull de la cessió de
drets de les colles i dels seus
membres.
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COMISSIÓ DE SEGURETAT
La comissió de seguretat neix amb la voluntat de
respondre a les necessitats de les colles en matèria de
seguretat i prevenció. Es va fer una selecció de cinc
projectes per tal focalitzar la feina de la Comissió i
obtenir-ne resultats que aportin beneficis al món
casteller a mitjà termini. Aquests temes són la
redacció del protocol d'actuació davant de situacions
de crisi, la millora de la comunicació en temes de
Seguretat i Prevenció, la redacció d’un manual de
recomanacions de Seguretat per a l'organització d'una
diada castellera, el seguiment de l’estudi de viabilitat
i idoneïtat de la Soca a l'antiga, i l’estudi sobre
recomanacions de dimensions de les pinyes.

Resum activitat comissions 2018-2019
Comissió
Equitat
Finançament
Drets tv
Seguretat

Colles membres
23
10
8
5

Participants
40
10
9
13

Reunions
4
3
4
2
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La CCCC al servei de les
colles
La Coordinadora de colles castelleres de Catalunya és l'entitat de i per a les colles
castelleres.

Assessorament i atenció. La CCCC respon a les colles membres en tot tipus
d’assessorament que puguin requerir tant a nivell de gestió, de seguretat i
prevenció així com proveir de cascs i altres materials necessaris per la pràctica
castellera.
Gestió drets d’imatge. Per tercer any consecutiu la Coordinadora ha estat la
responsable de gestionar els drets d’imatge per a les retransmissions de diades
castelleres com a interlocutor únic entre la totalitat de les colles i la CCMA i La
Xarxa.
Formació. La formació és imprescindible per seguir creixent. En aquest sentit
la CCCC respon a les colles amb formació en prevenció a través de les Jornades
de prevenció de lesions, però també amb cursos específics com ara els de
Suport Vital Bàsic que hem dut a terme durant el 2018. Les Jornades de gestió,
d’altra banda, estan pensades pels equips directius de les colles que sovint
necessiten reforçar temes específics relacionats amb la gestió pròpiament de la
colla (tràmits legals o assegurances, entre d’altres).
Direcció mèdica. La CCCC compta amb una direcció mèdica coherent amb la
filosofia de l’entitat. Formada per un equip de dos metges ens permeten
redactar manuals específics de prevenció, treballar en estudis de prevenció com
ha estat el cas del protector cervical aquest 2018, fer el seguiment de casos
concrets de sinistres, fer el buidatge i interpretació de la informació dels
sinistres i un llarg etcètera.
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Assegurances. Cobrir la totalitat de les colles castelleres amb unes pòlisses
adequades a l’activitat que desenvolupem és la raó de ser de la nostra entitat. La
pòlissa D&O (de directius) s’ha sumat aquest any 2018 a les tres assegurances
bàsiques i imprescindibles de l’activitat castellera que són la de responsabilitat
civil, la d’assistència sanitària i la d’accidents.
Base de dades. La Coordinadora segueix, a dia d’avui, la tasca que la colla Jove
Xiquets de Tarragona va iniciar al seu dia, portant el detall de tots els pilars i
castells alçats des de 1926.

La CCCC a les xarxes
A mitjans de 2018 es va apostar per reforçar la presència i
posicionament a les dues xarxes socials que gestiona la
CCCC: Twitter i Facebook. Es van fusionar els dos perfils
que es mantenien a cadascuna de les xarxes (el perfil més
corporatiu de CCCC i el de la marca Castells) i es va optar
per utilitzar la imatge que conté la paraula "castells" com a
representativa de l'entitat. Entre la unificació dels dos
perfils i el creixement orgànic de març de 2018 a març de
2019 les dades referents als seguidors de les xarxes són les
següents:

Facebook

Twitter

0

2.500

5.000

7.500

Colles associades
a 31/12/2018

Castellers de Vilafranca

Castellers de Caldes

Colla Joves Xiquets de Valls

Castellers de Castelldefels

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Castellers de Cerdanyola

Minyons de Terrassa

Castellers de Cornellà

Capgrossos de Mataró

Castellers de Mallorca

Castellers de Barcelona

Castellers de Mollet

Castellers de la Vila de Gràcia

Castellers del Poble Sec

Castellers de Sabadell

Castellers del Riberal

Castellers de Sants

Colla Castellera de Figueres

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Colla Jove de Castellers de Sitges

Nens del Vendrell

Margeners de Guissona

Xiquets de Reus

Matossers de Molins de Rei

Xiquets de Tarragona

Minyons de l’Arboç

Bordegassos de Vilanova

Nois de la Torre

Castellers d'Esplugues

Tirallongues de Manresa

Castellers de la Sagrada Família

Xerrics d'Olot

Castellers de Lleida

Xiquets del Serrallo

Castellers de Sant Cugat

Brivalls de Cornudella

Castellers Sant Pere i Sant Pau

Castellers de Berga

Castellers de Terrassa

Castellers de St. Vicenç dels Horts

Marrecs de Salt

Castellers de l'Alt Maresme

Moixiganguers d’Igualada

Castellers de Santpedor

Sagals d'Osona

Colla Jove de Barcelona

Xicots de Vilafranca

Colla Jove Xiquets de Vilafranca

Xics de Granollers

Salats de Súria

Al·lots de Llevant

Vailets de l’Empordà

Castellers d'Altafulla

Xiquets de Vila-seca

Castellers d'Esparreguera

Castellers de Rubí

Castellers de Badalona

Castellers de Sant Feliu de Ll.

Castellers de Santa Coloma

Castellers de Tortosa

Colla Jove de l'Hospitalet

Cast. de la Bisbal del Penedès

Nyerros de la Plana

Manyacs de Parets

Torraires de Montblanc

Castellers de l'Adroc

Angelets del Vallespir

Castellers de Sarrià

Castellers d'Andorra

Malfargats del Pallars

Castellers de Castellar del Vallès

Castellers de Mediona

Castellers de les Roquetes
Castellers de Montcada i Reixac
Castellers de Viladecans
Castellers del Prat
Colla Castellera de la Gavarresa
Encantats de Begues
Esperxats de l’Estany
Minyons de Santa Cristina d’Aro
Pallagos del Conflent
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta
Xiquets d’Alcover
Xiquets de Cambrils
Emboirats de la UVic
Engrescats de la URL
Ganàpies de la UAB
Passerells del TCM
Pataquers de la URV
Trempats UPF
Xoriguers de la UdG
Arreplegats de la Zona Univ.
Llunàtics UPC de Vilanova
Penjats del Campus de Manresa
Bergants del Campus
Castellers de Gavà
Castellers de Sant Adrià
Grillats del CBL
Laietans de Gramenet
Vailets de Gelida
Castellers de les Gavarres
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Dades econòmiques 2018
AUDITORIA INTERNA 2016-2017
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ESTAT DE COMPTES 2018
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Ingressos 2018

Vendes
4.6%

Quotes
16.5%

Patrocinis
39.1%

Subvencions
39.4%

Despeses 2018

Altres
22.3%

Personal
9.5%

Estudis de prevenció
3.4%
Serveis professionals
6.7%
Representació
1.8%

Assegurances
56.2%
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Coordinadora de colles castelleres
de Catalunya
C/Major, 2
43800, Valls
coordinadora@cccc.cat
Març 2019
www.cccc.cat
@castellscat

Patrocinador principal

Amb el patrocini de

Amb el suport de

