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Presentació

EN TEMPS
DE CRISI,
CASTELLS
La pandèmia de la COVID-19 ha posat en

primeres actuacions i demostrar que amb totes

evidència que la Cultura és un dels motors de

les mesures necessàries els castells no només

la societat. Primer durant el confinament total i

són segurs, sinó necessaris.

posteriorment amb l’obertura d’espais, ha estat
un suport bàsic per a moltes persones, tot i

I és que els castells no són només el que portem

les limitacions imposades en alguns moments.

a plaça. Són la colla, el sentir-se part d’un grup,

La cultura, amb propostes sovint altruistes i

l’acompanyament del col·lectiu, el saber que ens

gratuïtes, ens ha apropat en un moment en què

esperen i que som importants. És la solidaritat i

no podíem veure’ns o tocar-nos com abans,

l’altruisme de posar el focus d’atenció a qui més

proporcionant confort i benestar a diferents

necessitat té. És cedir el local a usos socials o

nivells.

sanitaris. És fer campanyes de sensibilització o
de recollida d’aliments. És la trucada que rebem

Els castells som un clar exemple de la

per preguntar com estem. És tot el que fa que, al

importància de la cultura. El treball en equip

final, portem castells a plaça. I difícilment podrem

i l’esforç col·lectiu sempre ha estat la nostra

estar tan orgullosos del que és i representa el

manera de ser i actuar i, davant les dificultats

món casteller com amb el que s’ha demostrat en

sobrevingudes amb la pandèmia, les colles hem

aquests quasi dos anys de pandèmia.

trobat la manera de seguir fent pinya sense
l’innegociable contacte que genera la nostra

A totes les colles: GRÀCIES.

activitat.
Pau Camprovín
Moltes persones teníem la sensació (o

President CCCC

esperança) que el 2021 seria l’any de la represa
definitiva però, tot i que hem vist les primeres
construccions i diades, no ha estat el retorn que
esperàvem.
La represa ha estat condicionada per l’evolució
pandèmica i, de la mateixa manera que la resta
de la societat, els castells han viscut els dubtes
i les incerteses que generaven les diferents
onades amb noves restriccions i normatives.
Però una vegada més el seu esperit col·lectiu ha
servit per poder tornar als locals d’assaig, fer les
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Organització
El creixement del fet casteller va portar a la

Presidència:

fundació, l’any 1989, de la Coordinadora de Colles

Castellers de Sants (Pau Camprovín)

Castelleres de Catalunya, entitat cridada a
representar els interessos comuns de les colles,

Vicepresidència:

especialment promocionar el món casteller i

Castellers de Sant Cugat (Ignasi Escamilla)

sobretot garantir que l’activitat castellera estigués

Nens del Vendrell (Ruben Gaón)

coberta per pòlisses d’assegurances adequades.
Tresoreria:
En l’actualitat, la CCCC la formen 103 colles i el seu

Castellers de la Vila de Gràcia (Roger

protagonisme és més rellevant que mai. També

Gispert)

segueix sent l’entitat que gestiona les assegurances
mèdiques de les colles i qui promou la investigació

Secretaria:

de nous mètodes de prevenció de riscos en els

Castellers de Lleida (Samuel de la Fuente)

castells.
Vocalia:
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya

Capgrossos de Mataró (Ramon Bach)

està regida per una Junta Directiva formada per les

Castellers de Cornellà (Cristian Muñoz)

representants d’entre vuit i dotze colles, repartides

Colla Joves Xiquets de Valls (Josep Maria

per tota la geografia catalana, i elegides en

Cortès, en substitució de Rosa Rovira)

Assemblea cada tres anys.

Colla Vella dels Xiquets de Valls (Joan

A l’assemblea del passat 13 de març, es va aprovar

Ibarra, en substitució d’Enric Güell)

l’entrada d’un nou equip format per representants

Minyons de Terrassa (Xavier Bacardit)

de 12 colles, de les quals va causar baixa la Colla

Xiquets de Tarragona (Antonio Sánchez)

Jove Xiquets de Tarragona al mes d’agost. En acabar
l’any, la Junta Directiva estava formada per:
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Serveis a
les colles
Tot i que la nostra activitat està encara lluny de recuperar la seva
plenitud, aquest 2021 hem començat a veure els primers pilars,
els primers castells i les primeres diades en una nova normalitat
post pandèmia. Des de la CCCC hem seguit treballant per tal
de garantir la tornada el més aviat possible i de la manera més
segura, seguint al costat de les colles que és a qui ens devem i
per a qui treballem.
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Assessorament i atenció.

a la Colla Jove de l’Hospitalet a la inauguració

La normativa canviant, la inseguretat, la normativa

de l’exposició pels seus 20 anys d’història; o als

o les recomanacions, la gestió de la pandèmia de

Castellers de Tortosa a les xerrades anomenades

la COVID-19 ha estat soferta, canviant i plena de

“Els col·loquis de la capital”.

contradiccions arreu. Malauradament, el món dels
castells i la cultura popular no només no han estat

També vam poder ser a la presentació del projecte

una excepció sinó que, a més, sovint han estat

d’estimulació transcutània medul·lar, guanyador

sectors oblidats a les normatives. Des de la CCCC

de la primera Beca Mike Lane dels Castellers de la

s’ha vetllat per poder intentar donar resposta

Vila de Gràcia, i vam viatjar en el temps i traslladar-

a les colles en tot moment, analitzant tant bon

nos a una diada mítica amb la projecció de “El pas.

punt es publicaven les diferents normatives que

Santa Úrsula 1981”. Sense moure’ns del km 0 vam

s’anaven emetent des del Departament de Salut

acompanyar també la Colla Joves Xiquets de Valls a

i desgranant-les amb l’ajut del Departament de

l’estrena del documental “Fins al final. La muntanya

Cultura de la Generalitat, mirant d’avançar les

russa de la Colla Joves”, que recorda la diada de

possibles preguntes i dubtes que el text pogués

Santa Úrsula de 2019.

suggerir.
No podem més que felicitar les colles per aquestes
L’aturada ha estat també un temps que ens ha

i totes les altres iniciatives que impulsen i que fan

permès reflexionar i replantejar tot d’aspectes

més grans els castells!

que van més enllà de la mera pràctica física. Hem
volgut posar de manifest l’impacte que genera la
nostra activitat amb l’informe “L’impacte econòmic
de les colles castelleres” i que ens donava un

Assemblea. El 13 de març i en una assemblea

resultat xifrat entorn els 9 milions d’euros, però

celebrada per segon any de forma telemàtica, va

també “L’impacte social de la COVID-19 a les colles

prendre el relleu de la CCCC una Junta continuista

castelleres”, ambdós informes publicats a la web

respecte l’anterior però amb la incorporació

de la CCCC. Hem aprofitat també per obrir el debat

de cinc noves colles: Capgrossos de Mataró,

a les colles sobre què ha de ser la Coordinadora i

Castellers de Cornellà, Castellers de Lleida,

quin ha de ser el seu rol de futur. Un primer pas per

Castellers de Sant Cugat i Minyons de Terrassa.

avaluar si la línia compta amb el consens de totes i

La situació insòlita que hem viscut ha demostrat la

veure en què es pot millorar.

importància d’anar totes juntes per aconseguir així
millors resultats. Així, al setembre, es va convocar

Adaptant-se a la normativa de cada moment, les

a caps de colla i presidències de totes les colles

colles s’han mostrat també actives i han impulsat

a una trobada a Valls amb la voluntat de donar les

diferents actes i accions que han servit per

explicacions adequades als dubtes sobre com

mantenir viu l’esperit de colla. Tenir l’oportunitat de

encarar conjuntament la represa i que va servir

participar als actes als que ens conviden les colles

per visibilitzar de forma pública que les colles

també és important per nosaltres.

castelleres s’havien sentit molt oblidades per

Vam poder acompanyar a la Colla Vella dels Xiquets

l’administració durant el temps de pandèmia i que

de Valls al “Debat de Sant Isidre” sobre la puntuació

es celebrava aquells moments en els que semblava

al Concurs de Castells de Tarragona; als Castellers

s’obria una escletxa pel retorn a l’activitat.

de Cornellà a la celebració dels seus 30 anys, als
Nens del Vendrell a l’acte sobre el pd6 del 1967;
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Assegurances. Un any més s’han mantingut les
diferents pòlisses col·lectives que es gestionen des
de la Coordinadora amb l’objectiu de garantir la seva
vigència en el moment que la normativa permetés
l’activitat. A més a més i davant la gran quantitat
d’activitats socials que les colles han impulsat,
s’ha posat a disposició una pòlissa equivalent a
les de l’àmbit del lleure per aquelles colles que s’hi
volguessin acollir.
Àrea mèdica. La seguretat i la prevenció són una de
les raons de ser de la CCCC i en la situació actual és
evident que ha pres encara més importància. Ha estat
però un any de canvis i de frustracions. Després de
l’intent d’estudi sobre la dinàmica de la transmissió
dels aerosols amb la URV, bloquejat a última hora i
amb la dimissió del Director Mèdic, Dani Castillo, s’ha
aprofitat per pensar en donar la volta a l’Àrea Mèdica
i reestructurar-la de manera que fos una àrea més
col·legiada i amb la voluntat d’optimitzar al màxim els
recursos i agents vinculats a l’estudi i la ciència del
món casteller. Així, mantenim l’assessorament intern
amb la Dra. Sílvia Simó, incorporem el Dr. Marcel Gibert
com a metge per a les segones opinions mèdiques i
gestions relacionades, revalidem la col·laboració amb
el grup de Foment de la Ciència i la Salut en el Món
Casteller, i apostem per una Càtedra URV per l’estudi
del fet casteller renovada amb qui es volen impulsar i
materialitzar els principals estudis científics.
Gestió drets d’imatge. Des del convenciment que
la difusió audiovisual del fet casteller ha de comptar
amb la col·laboració i implicació de totes, s’ha arribat
a un acord que compta amb la complicitat de totes
les colles i que garantirà la millor de les cobertures
durant les pròximes temporades. En aquesta renovada
col·laboració amb la Xarxa Audiovisual Local que
amplia la producció audiovisual s’han recuperat les
primeres retransmissions de diades tradicionals
després de la pandèmia. Primer amb un Sant Joan i un
Sant Magí amb pilars simbòlics però també Santa Tecla
i el Mercadal en unes diades adaptades a la normativa
del moment, per finalment encarar Santa Teresa,
Santa Úrsula, Sant Narcís, Tots Sants i diada de Minyons
de Terrassa on ja es respirava una certa normalitat.
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Promoció
del fet
casteller
En un moment com l’actual és imprescindible apostar per la
comunicació i la difusió del fet casteller, tant pel nostre públic
més directe, les colles i les persones que en formen part, com al
públic general i neòfit.
Vam començar l’any amb una clara aposta per documentar
el moment que estàvem vivint i vam entrevistar a més de 60
persones d’una seixantena de colles amb qui vam poder recollir
els testimonis de les experiències, vivències i gestió de colla
en un moment en què arribàvem al primer any de pandèmia. Un
material molt valuós que esperem poder compartir ben aviat.
A l’abril es va presentar una pàgina web renovada amb una
estètica atrevida, continguts nous i actualitzats, i disponible en
català, castellà, anglès i francès. S’han ajuntat les dues pàgines
que gestionava l’entitat en una única amb la voluntat de millorar
la gestió i posicionament de la mateixa, dotant de tots els
continguts necessaris i derivant cap a les entitats protagonistes,
les colles.
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Hem seguit recorrent a les xarxes socials ja
existents per comunicar més i millor - certament
han estat un canal molt important en un moment
ens què els canvis i la normativa requerien de
la immediatesa que el correu no sempre ens
dona - reforçant els canals de Twitter, Youtube,
Facebook i Whatsapp, a través del que acostem i
agilitzem la comunicació amb les colles.
A Twitter i a Facebook hem recordat dates
assenyalades i mantingut campanyes com
el #SomExemple, amb el que visibilitzem
reivindicacions socials que compartim al món
casteller com el dia de la dona (8M), el dia de
l’eliminació de la discriminació racial (21M), el dia
internacional contra la homofòbia, la transfòbia i
la bifòbia (17M), el dia de l’orgull lgtbiq+ (28J) o el
dia per l’eliminació de la violència masclista (25N).
Dies com el 16 de novembre els tenim marcats al
calendari, recordant l’aniversari de la inclusió
dels castells a la llista representativa del
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Però
també el mític “I am a catalan” de Pau Casals, que
el passat 24 d’octubre ens recordava que feia 50
anys del lliurament de la medalla de la pau de les
Nacions Unides a l’insigne compositor.
També aquest any hem recordat la importància
de l’associacionisme, els serveis que oferim a la
CCCC
i com entre totes fem els castells més grans,
en ocasió del Dia de l’Associacionisme Cultural
(DASC 2021).
Però la difusió del fet casteller és cosa de
tothom i són moltes les entitats i agents implicats
a qui ha estat un plaer poder acompanyar. Vam
ser a Tarragona a la presentació del darrer i
últim volum de l’Enciclopèdia Castellera a càrrec
de l’editorial Cossetània. Tanmateix, hem tingut
l’oportunitat de col·laborar amb El Centre de
Prospectiva i Anàlisi dels Castells que ha posat
en marxa l’Observatori de l’Afectació Covid a les
colles castelleres de Barcelona.

13

Memoria d’activitat 2021

Pel que fa a la Càtedra URV per a l’estudi del

Vam donar suport a la campanya

fet casteller hem renovat el compromís amb

#donapitifempinya del Banc de Llet Materna

una Càtedra actualitzada i amb ganes de nous

de l’Institut Català de la Salut per conscienciar

objectius i reptes. Fundada el 2017 de la mà de

sobre la donació per garantir el subministrament

la Universitat Rovira i Virgili i la Colla Vella dels

als nadons prematurs, i vam acompanyar un any

Xiquets de Valls, la CCCC s’hi adhereix el 2019 amb

més al CEPAC i a l’Ajuntament de Tarragona amb

la voluntat d’impulsar diferents iniciatives en la línia

l’entrega de beques i guardons vinculats a estudis

dels objectius fundacionals i d’interès transversal

i recerca en l’àmbit casteller.

pel món casteller, amb una clara aposta per
col·laborar pel que fa als estudis científics amb

No podíem faltar a la presentació dels nous trofeu

l’objectiu d’optimitzar recursos i aconseguir els

del Baròmetre casteller repensats després de

millors resultats.

la llarga aturada, i a la nova iniciativa audiovisual,
Cinema i Castells, que va tenir lloc a finals de

I anant una mica més enllà del que són els castells,

novembre a Terrassa amb la voluntat de visibilitzar

la Federació de Colles de Falcons de Catalunya,

pel·lícules i documentals de temàtica castellera.

la Federació Coordinadora de Muixerangues i la
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya
han estat en contacte tot aquest temps i han
acostat posicions per tractar la incidència de la
COVID-19 i la represa de l’activitat post-pandèmia
en cadascuna de les manifestacions tradicionals
de torres humanes.
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Seguretat i
prevenció
A l’ADN de la CCCC hi ha la màxima de fer castells amb seguretat i vetllar
per aconseguir millores en aquest aspecte és bàsic per la federació.
En aquest segon any de pandèmia la situació sanitària ha seguit
centrant pràcticament tota l’atenció.
S’ha mantingut el grup de treball específic COVID-19, emmarcat
en la Comissió de Seguretat de la CCCC, que agrupa experts en
epidemiologia, virologia, infectologia, medicina, biologia, pediatria
i infermeria. S’ha seguit amb les tasques d’assessorament i
recomanacions per garantir la represa de l’activitat castellera en les
millors condicions.
A principis d’any diverses colles ja estaven inscrites al cens d’Espais
de Cultura Responsables, una iniciativa del departament de Cultura de
la Generalitat en el marc de les accions per acompanyar el sector de
la cultura i les arts en la represa i amb l’objectiu de donar seguretat al
públic i prestigi als espais i als equipaments culturals.
També ha estat un any en què s’ha volgut avançar en el coneixement
de la seguretat que aporten les pinyes a les construccions i per fer-ho
hem pogut comptar amb una col·laboració internacional. Matemàtics
i enginyers de la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Politècnica
de Catalunya BarcelonaTech (UPC), el Centre de Recerca Matemàtica, la
Universitat de Lisboa i la Universitat de Warwick treballen conjuntament
per determinar l’àrea de la pinya necessària per garantir que, en cas
de caiguda, les persones cauran sobre la base i evitar així un possible
impacte a terra.
No s’ha pogut iniciar un estudi sobre la transmissió dels aerosols en
els castells, estudi al qual l’àrea mèdica li va dedicar un considerable
esforç per tancar la redacció del protocol que posteriorment queda
bloquejat a la URV.
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Jornades
XXV Jornada de
Prevenció de Lesions
El 27 de febrer tenia lloc la XXV Jornada de
Prevenció de Lesions en el món casteller
celebrada per primera vegada en format virtual.
En la jornada de prevenció de lesions, Enric
Rovira, Sílvia Simó, Ester Gea-Mallorquí i Dani
Castillo van reflexionar al voltant del present
i el futur de la pandèmia de la COVID-19 i les
afectacions al món casteller repassant aspectes
com la vacuna, les seqüeles o el protocol de
retorn a l’activitat impulsat des de la mateixa
CCCC. Totes les intervencions van tenir la
interacció continua mitjançant comentaris i
preguntes de les més de cent persones que van
seguir la sessió.

Formació musical
El mateix dia i també a través de la pantalla, es va
oferir per primera vegada una formació musical
específica per als grups de gralles i timbals de
les colles castelleres. La jornada va comptar amb
una xerrada sobre el repertori casteller a càrrec
d’Ivó Jordà, que destacava que el toc de castells
ha evolucionat amb el temps, ho segueix fent i ho
seguirà fent. Posteriorment Manu Sabaté i Gerard
Pouget va entrar en els aspectes més particulars
de la gralla i el timbal, animant-nos a posar un
tudell adient a l’afinació de la gralla i no tenir por
de desmuntar el timbal, respectivament.
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Jornada de gestió
La situació sanitària ens va portar a reinventar
la Jornada de gestió, que va arribar a la seva VIII
edició en sessions mensuals virtuals que es van
allargar durant el primer semestre de l’any. Es van
tractar temàtiques com la gestió del temps, l’arxiu
de les colles, la cohesió en temps de COVID-19,
la gestió dels equips de canalla, els drets de
les fotografies o la comunicació interna. Les
sessions van tenir una molt bona acollida superant
la seixantena de persones en totes elles i van
comptar amb col·laboracions com la Fundació Pere
Tarrés, el Despertador o l’Associació d’arxivers de
Catalunya, entre d’altres.

III Jornada d’equitat del
món casteller
Finalment, el 27 de novembre i ja de forma presencial,
se celebrava a Salt la III Jornada d’equitat del
món casteller. Una seixantena de persones
representants de més de 20 colles es van trobar
per parlar de la tècnica castellera amb ulls de dona
a través de veus femenines que han estat cap de
colla o cap de pinyes, dos tallers sobre la gestió
del micromasclisme o la gestió emocional de les
diferències, per acabar amb la presentació del
protocol contra l’abús sexual infantil treballat pels
Castellers de Barcelona i la Fundació Vicky Bernadet,
i el material que s’ha posat a disposició de totes les
colles.
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Les
Comissions de
la Coordinadora
Les comissions són l’espai de treball obert i transversal de la CCCC. Cada colla
participa a la o les comissions que vulgui generant un espai de trobada i intercanvi
que enriqueix i té un retorn directe a les colles. Des de la creació de quatre
comissions el 2018, han anat creixent i adaptant-se a les necessitats reals tant de la
CCCC com de les colles per arribar a les cinc que hi ha actualment:
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Comissió d’equitat
La igualtat entre gèneres, procedències o
identitats. A alguns conceptes i valors que sovint
donem per normalitzats, especialment al món
casteller, els queda encara molta feina per fer per
arribar a una equitat real. Des de la comissió, en la
que participen una trentena de colles, treballem
en tres línies que són el masclisme, el racisme i la
lgtbifòbia buscant la sensibilització, visibilització
de les desigualtats i l’educació i formació per
erradicar-les. A banda de moltes altres iniciatives,
la comissió és la responsable de la ja consolidada
Jornada d’equitat en el món casteller.
#SomExemple

Comissió de seguretat
Amb una dedicació absoluta a la gestió de la
pandèmia durant els darrers dos anys a través del
grup de treball COVID-19, la comissió de seguretat i
prevenció, que compta amb una vintena de colles,
té per objectiu facilitar informació a les colles
d’organització interna, d’accions de seguretat
activa i passiva, de gestió d’ambulàncies o
protocol·litzar procediments d’utilitat. Molts

o actualitzar el contingut sobre la música i la

objectius i nous reptes que de ben segur es

història de la música als castells a la nova web de

recuperaran amb la tan esperada represa

la www.cccc.cat.

castellera.

#GrallesActives

#FemCastellsSegurs
Comissió jurídica
L’antiga comissió de drets d’imatge es reinventa
Comissió musical

i amplia funcions, convertint-se en un espai

La més jove de les comissions compta ja amb

d’intercanvi i assessoria on compartir dubtes i

una vintena de colles que arriben amb ganes i

inquietuds amb altres colles que no formen part

propostes. Aquest 2021 es va impulsar per primera

de la Junta de la CCCC i ajuden a l’entitat a tenir

vegada una formació específica per als grups

una visió més àmplia i transversal.

de gralles i timbals que, tot i haver de ser virtual
per la situació sanitària, va comptar amb un

Comissió de ﬁnançament

centenar d’assistents i va rebre valoracions prou

Seguint amb la funció de grup assessor i

positives com per plantejar-nos una Jornada

consultiu, aquesta comissió que ha estat aturada

presencial específica per 2022. Han estat també

circumstancialment durant la pandèmia, segur

les responsables d’impulsar campanyes de xarxes

recuperarà el seu rol properament.
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Activitat
institucional
En un temps tan complicat com el que estem
vivint agraïm molt especialment a totes les
entitats i empreses que han seguit donant suport
al món casteller.
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Generalitat de Catalunya

cobrir les despeses estructurals i de difusió del

Reconèixer la proximitat de la Direcció General

fet casteller, i s’ha seguit amb una estreta relació

de Cultura Popular (DGCPAC) del Departament

i col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona amb

de Cultura de la Generalitat de Catalunya,

al vista ja posada al Concurs de Castells de 2022.

especialment amb un canvi de direcció que
arribava en plena aturada d’una sector que

Patrocinis

clamava tornar i fer-ho amb les particularitats i

Des de 1997 i de forma ininterrompuda, Estrella

característiques de cada àmbit.

Damm ha seguit al costat del món casteller i
els valors que representa. Tot i la pràcticament

El Consell de l’Associacionisme Cultural, màxim

aturada de dos anys de la nostra activitat,

òrgan consultiu del Departament de Cultura en

ha mantingut el seu compromís i suport

relació amb la cultura popular, la dinamització

incondicional.

sociocultural i l’associacionisme cultural, tampoc
s’ha aturat aquest any. Sota la presidència de la

Malgrat que la situació sanitària no ha permès

DGCPAC, la CCCC exerceix una vocalia en l’àmbit

l’activitat castellera com la coneixíem, Agbar ha

de castells i falcons al costat de la Federació

seguit al costat del món casteller per cinquè any

de Colles de Falcons de Catalunya i altres

consecutiu, donant suport per tal que es pogués

representants de tots els àmbits de la cultura

fer front a la recuperació quan es donessin les

popular del país.

condicions. I així ha estat.

Altres administracions

Col·laboracions

Les Diputacions de Barcelona i de Girona han

El Complex Repsol Petroquímic de Tarragona ha

renovat la seva col·laboració amb el món casteller,

renovat el seu acord de col·laboració amb la

ajudant a cobrir el cost de les assegurances

signatura del conveni que l’uneix a la CCCC des de

col·lectives que es gestionen des de la CCCC

2012. Aquest 2021, l’aportació de la companyia ha

així com les accions vinculades a la seguretat i

servit per finançar la renovació del web de la CCCC

prevenció. L’Ajuntament de Valls ha mantingut la

i diverses accions formatives.

col·laboració que permet a la Coordinadora
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Les colles
castelleres
Tot i les limitacions i dificultats d’un any que ha començat
a veure les primeres diades post-pandèmia, hi ha hagut
l’entrada de la Colla Castellera de Vacarisses com a nou
membre de la CCCC. Així doncs, la federació tanca l’any 2021
amb 103 colles membres de les quals 3 tenen la consideració
de colla de deu; 8 són colles de nou; 14 colles de vuit; 28
colles de set; 30 colles de sis; 12 colles universitàries i 8
colles en formació.
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Castellers de Vilafranca

Minyons de l’Arboç

Castellers de Cerdanya

Colla Joves Xiquets de Valls

Margeners de Guissona

Castellers de la Selva

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Colla Jove de Barcelona

Colla castellera de l’Esquerra de

Minyons de Terrassa

Castellers de Berga

l’Eixample

Castellers de Barcelona

Castellers de Sant Vicenç dels

Colla castellera de Vacarisses

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Horts

Xiquets de Reus

Castellers de l’Alt Maresme

Colles universitàries

Xiquets de Tarragona

Esperxats de l’Estany

Ganàpies de la UAB

Castellers de Sants

Xiquets de Vila-seca

Passerells del TCM

Castellers de Sabadell

Xiquets de Cambrils

Pataquers de la URV

Capgrossos de Mataró

Salats de Súria

Xoriguers de la UdG

Castellers de la Vila de Gràcia

Brivalls de Cornudella

Arreplegats de la Zona Univ.

Nens del Vendrell

Vailets de l’Empordà

Engrescats de la URL

Bordegassos de Vilanova

Castellers de Santpedor

Llunàtics UPC de Vilanova

Castellers de Terrassa

Castellers de Santa Coloma

Emboirats de la UVic

Xicots de Vilafranca

Torraires de Montblanc

Penjats del Campus de Manresa

Castellers Sant Pere i Sant Pau

Castellers de Rubí

Bergants del Campus

Xics de Granollers

Castellers de Sant Feliu de Ll.

Grillats del CBL

Tirallongues de Manresa

Nyerros de la Plana

Trempats UPF

Castellers d’Esplugues

Colla Jove de l’Hospitalet

Castellers de Lleida

Colla Jove Xiquets de Vilafranca

Castellers de Sant Cugat

Castellers de les Roquetes

Moixiganguers d’Igualada

Castellers de Castellar del Vallès

Marrecs de Salt

Encantats de Begues

Sagals d’Osona

Xiqüelos i Xiqüeles del Delta

Castellers de Castelldefels

Castellers d’Andorra

Nois de la Torre

Castellers de Viladecans

Xiquets del Serrallo

Castellers del Prat

Castellers de Cornellà

Minyons de Santa Cristina d’Aro

Castellers de Mollet

Pallagos del Conflent

Colla Jove de Castellers de Sitges

Castellers de Tortosa

Castellers d’Esparreguera

Castellers de Montcada i Reixac

Castellers d’Altafulla

Colla Castellera de la Gavarresa

Castellers de Caldes

Castellers de Gavà

Colla Castellera de Figueres

Castellers de Sant Adrià

Castellers de Mallorca

Vailets de Gelida

Castellers del Riberal

Laietans de Gramenet

Al·lots de Llevant

Castellers de les Gavarres

Castellers de Badalona

Colla Cast. De la Bisbal del Penedès

Castellers de Cerdanyola

Manyacs de Parets

Castellers del Poble Sec

Castellers de l’Adroc

Castellers de la Sagrada Família

Castellers de Sarrià

Matossers de Molins de Rei

Malfargats del Pallars

Xerrics d’Olot

Castellers de Mediona
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Estat de comptes 2021
Ingressos

2020

2021

Quotes colles

150.802,22 €

135.550,68 €

Subvencions

215.934,40 €

165.085,81 €

Departament de Cultura (Assegurances)

174.934,40 €

107.971,81 €

Departament de Cultura (Activitats)

- €

10.600,00 €
4.000,00 €

Departament de Cultura (Pla estratègic)
Ajuntament de Valls

7.000,00 €

7.000,00 €

Diputació de Barcelona

15.000,00 €

15.000,00 €

Diputació de Tarragona

8.000,00 €

9.514,00 €

Diputació de Girona

11.000,00 €

11.000,00 €

Patrocinis

60.000,00 €

70.000,00 €

Estrella Damm

40.000,00 €

40.000,00 €

Agbar

20.000,00 €

20.000,00 €

Repsol

- €

10.000,00 €

Vendes

5.154,40 €

12.349,27 €

Altres

3.895,57 €

26,69 €

TOTAL INGRESSOS

435.786,59 €

383.012,45 €

Despeses

2020

2021

Assegurances

125.950,61 €

123.843,93 €

Responsabilitat civil

17.523,24 €

-8.875,22 €

Sanitària Allianz

77.715,85 €

79.166,86 €

Accidents Allianz

23.104,26 €

23.539,29 €

Accidents AXA

- €

20.671,71 €

Administradors

2.441,45 €

2.437,99 €

RC no castellera

5.165,81 €

6.903,30 €

Cascs

18.601,33 €

3.892,93 €

Jornades CCCC

1.070,22 €

4.411,16 €

Àrea mèdica

14.375,50 €

9.830,00 €

Serveis professionals

12.137,95 €

31.911,83 €

Promoció i representació

6.802,27 €

4.754,27 €

Oficina

9.290,30 €

9.875,37 €

Despeses de personal

63.573,69 €

63.224,70 €

Altres recursos comptables

-22.396,25 €

15.559,33 €

Total despeses

229.405,62 €

267.303,52 €

Resultat ﬁnal

206.380,97 €

115.708,93 €
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Dades
econòmiques
2021
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Balanç
de situació
2021
Actiu

2020

2021

ACTIUS NO CORRENTS

45.360,81 €

49.938,25 €

Fiança lloguer local

800,00 €

800,00 €

Actius per impostos diferits

-4.160,25 €

- €

Immobilitzat material

1.604,38 €

2.021,57 €

Imposició Fons Social

47.116,68 €

47.116,68 €

Deteriorament valor FS

- €

- €

ACTIU CORRENT

523.988,65 €

682.605,42 €

Existències

73.923,00€

62.403,35 €

Colles deutores

26.155,32€

31.897,69 €

Subvencions i ajuts

82.400,00€

136.973,20 €

Acompte de remuneracions

-870,66€

- €

Despeses anticipades

2.042,13€

167.362,97 €

H.P. Varis conceptes

0,00€

- €

Tresoreria

340.338,86€

283.968,21 €

TOTAL ACTIU

569.349,46 €

732.543,67 €

Passiu

2020

2021

PATRIMONI NET

510.861,88 €

626.570,81 €

Fons social

688.805,00€

688.805,00 €

Resultats d’exercicis anteriors

-384.324,09€

-177.943,12 €

Resultat de l’exercici

206.380,97€

115.708,93 €

PASSIU NO CORRENT

46.448,99 €

46.448,99 €

PASSIU CORRENT

12.038,59 €

59.523,87 €

Creditors varis

0,00€

37.052,12 €

Proveïdors

2.505,61€

806,06 €

Partides pendents d’aplicació

50,36€

240,00 €

H.P. Creditors per conceptes fiscals

7.993,63€

19.943,51 €

Organismes seguretat social

1.488,99€

1.482,18 €

TOTAL PASSIU

569.349,46 €

732.543,67 €
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C/Major, 2 43800, Valls
coordinadora@cccc.cat
www.cccc.cat
@CastellsCat
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