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Presentació
Aquest ha estat el segon any d'aquest projecte que va iniciar les seves passes a
la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya amb l'objectiu que fos de
totes i per totes les colles. Perquè això sigui així, la participació en el dia a dia
de la Coordinadora és fonamental. En aquest sentit, aquest any s'ha mantingut
la comunicació a través dels grups territorials, que, a la vegada, s'han
reorganitzat per tal de fer-los més òptims. Les comissions de treball han
continuïtat l’activitat iniciada l’any anterior i se n’ha creat una de nova, la
musical.
La línia bàsica de l'entitat des de da fa molts anys, la seguretat i prevenció, s'ha
seguit desenvolupant aquest any tant per la direcció mèdica com per la comissió
de seguretat. En aquest sentit els resultats de l'enquesta sobre el
dimensionament de les pinyes podran servir de guia, a les colles que ho
desitgin, a saber el nombre d’efectius necessaris per dur els seus castells a
plaça. En un any en què moltes colles han manifestat que l'assistència de
castellers havia baixat en assajos i diades, la línia de la difusió adquireix més
importància. La presència activa a les xarxes socials i el desenvolupament d'una
nova web de la qual en veurem els resultats l'any vinent han de servir per
projectar la imatge de la Coordinadora i del món casteller.
També en aquesta línia, enguany s’ha impulsat una nova proposta en les
retransmissions televisives castelleres amb l'objectiu de garantir el nombre
d’aquestes i, sobretot, en obert. La CCCC ha de ser l'eina de les colles per
defensar el bé comú de totes elles i la gestió col·lectiva dels drets d'imatge n'és
un bon exemple. Aquest, doncs, ha estat l'any de la consolidació dels canvis
introduïts l'any anterior, especialment en matèria de participació. Uns canvis que
creiem han de servir per fer un món casteller cada cop més segur, que es pugui
adaptar al context social que vivim actualment i que s'avanci a la societat en
matèries d'igualtat. Només entre totes ho farem possible.

ROGER GISPERT
Valls, desembre 2019

MEMÒRIA CCCC 2019

6

Enllaç vídeo 30 anys CCCC

Organització
La Coordinadora de Colles Castelleres de

Membres de la Junta a l'acabar l'any 2019:

Catalunya va néixer l'any 1989 amb l'objectiu de
vetllar pels interessos comuns de les colles

Presidència:

castelleres, per fomentar el món casteller i,

Castellers de la Vila de Gràcia (Roger Gispert)

sobretot, per fer que els riscos inherents a l'activitat
que duen a terme quedessin garantits sota la

Vicepresidència:

cobertura d'unes pòlisses adequades.

Marrecs de Salt (Sergi Font)
Xiquets de Tarragona (Inés Solé)

Durant aquestes tres dècades la federació ha anat
creixent tant en nombre de colles associades (tanca

Tresoreria:

l’any 2019 amb un total de 102) com també en

Nens del Vendrell (Ruben Gaón)

estructura i serveis. Destaca, per exemple, la
Direcció Científica i Mèdica de la CCCC que posa el

Secretaria:

seu focus d’atenció i principal interès en tots els

Castellers d'Esplugues (Ramon Sàlvia)

àmbits de la seguretat i la prevenció, incloent
estudis, protocols, jornades i formacions, que

Vocalia:

pretenen facilitar a les colles el poder fer cada cop

Bordegassos de Vilanova (Miquel Àngel Arnal)

més i millors castells però, sobretot, més segurs.

Castellers de Barcelona (Rafa Caballero)
Castellers de Sants (Pere Camprovín)

L’entitat està regida per una Junta Directiva

Colla Jove Xiquets de Tarragona (Jordi Crespo)

formada pels representants de 12 colles, repartides

Colla Joves Xiquets de Valls (Rosa Maria Rovira)

per tota la geografia catalana, elegits en Assemblea

Moixiganguers d'Igualada (Rat Amich)

cada tres anys.

Tirallongues de Manresa (Olga Moya)
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Serveis
a les colles
Assessorament i atenció. La CCCC respon a les

interpretació de la informació dels sinistres.

colles membres en tot tipus d’assessorament tant
a nivell de gestió, de seguretat i prevenció així

Formació. La formació és imprescindible per seguir

com proveir de cascs i altres materials necessaris

creixent. En aquest sentit la CCCC respon a les

per a la pràctica castellera. L’assemblea general

colles amb formacions com la Jornada de prevenció

ordinària de 2019 es va celebrar el 23 de març a

de lesions, però també amb cursos específics com

Vilafranca del Penedès, amb l’assistència d’un

ara els de Suport Vital Bàsic que hem dut a terme

total de 51 colles.

també durant el 2019. La Jornada de gestió, d’altra
banda, està pensada pels equips directius de les

Assegurances. Cobrir la totalitat de les colles

colles que sovint necessiten treballar temes

castelleres amb unes pòlisses adequades a

específics relacionats amb la gestió pròpiament de

l’activitat que desenvolupem és la raó de ser de la

la seva entitat (tràmits legals o assegurances, entre

nostra entitat. Totes les colles federades compten

d’altres).

amb la cobertura de les tres assegurances
bàsiques i imprescindibles per a la pràctica de

Gestió drets d’imatge. Per quart any consecutiu la

l’activitat castellera que són la de responsabilitat

Coordinadora ha estat la responsable de gestionar

civil, la d’assistència sanitària i la d’accidents.

els drets d’imatge per a les retransmissions de

També compten amb la pòlissa D&O per a les

diades castelleres com a interlocutor únic entre la

juntes directives.

totalitat de les colles, les televisions locals,
l’operador SOM i la CCMA.

Direcció Científica i Mèdica. Coherent amb la
filosofia de l'entitat, la CCCC compta amb un

Base de dades. La Coordinadora segueix, a dia

equip de dos metges ens permeten redactar

d’avui, la tasca que la Colla Jove Xiquets de

manuals específics de prevenció, treballar en

Tarragona va iniciar al seu dia, portant el detall de

estudis de prevenció, fer el seguiment de casos

tots els pilars i castells alçats des de 1926.

concrets de sinistres, o fer el buidatge i

MEMÒRIA CCCC 2019

Activitat institucional
Generalitat de Catalunya
Les activitats de representació institucional de la
Coordinadora s’han desenvolupat durant l’any 2019,
principalment, amb diferents reunions i entrevistes
del President, diferents membres de la Junta
Directiva i la Direcció amb membres del Govern de
la Generalitat de Catalunya i, en especial, del
Departament de Cultura. No podem deixar d’agrair
la proximitat i comprensió de l’Administració en
relació amb els temes que afecten les colles
castelleres i la pròpia CCCC.
Administració pública
Més enllà d’aquesta llarga i estreta relació que hem
mantingut des de l’inici amb el Departament de
Cultura de la Generalitat, a través 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.
Empreses patrocinadores
Un any més Estrella Damm s’ha mantingut al
costat del món casteller, seguint amb una relació i
compromís ininterromputs des de 1997. L’empresa,
patrocinadora principal de la CCCC, segueix donant
suport al fet casteller amb el que comparteix els
valors inherents a l’activitat.
Sorea ha ratificat també enguany l’acord que uneix
a les dues entitats per tercer any consecutiu.
Enguany, a més a més, ha reforçat aquesta
col·laboració instal·lant fonts d’aigua en algunes
places castelleres, ajudant a reduir el consum de
plàstic també als castells. Finalment SOM, la
cooperativa catalana de referència en cultura, s’ha
sumat aquest any a les empreses patrocinadores
de la CCCC 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 per reforçar o
acostar relacions amb entitats amb les que
compartim valors, objectius i territori. D’una banda
el Complex Repsol Petroquímic de Tarragona,
que ens ha renovat la confiança per vuitè any
consecutiu, mantenint-se al costat de la nostra
entitat i vinculació amb el fet casteller i ampliant-la,
en aquesta ocasió, oferint-nos la possibilitat de
desenvolupar una nova pàgina web per a l’entitat.
D’altra banda, hem iniciat un conveni de
col·laboració amb Covides amb l’objectiu d’acostar
la cooperativa vinícola a la cultura popular i, en
especial, al compromís i valors vinculats als
castells.
Mitjans de comunicació
Aquest 2019 ha crescut l’aposta per les
retransmissions de diades castelleres. La
cooperativa SOM s’ha posat al capdavant de la
producció de les principals diades castelleres,
mantenint també la fidelitat de TV3 amb una imatge
renovada del programa casteller que històricament
s’ha emès per TV3 i/o el C33. La cooperativa ha fet
una volta al format habitual i ha presentat el
programa “Obrint plaça”, que acosta els castells al
públic general i neòfit parlant dels sentiments i
emocions que desperten a través dels seus
protagonistes. D’altra banda, Catalunya Ràdio ha
apostat també pels castells, retransmetent en
directe fins a sis diades durant la temporada, a més
de mantenir una temporada més el programa
setmanal “Tres rondes”.
Cal destacar, com ja és habitual en les darreres
temporades, l'aposta ferma i decidida de mitjans
com RAC1 que ha mantingut i ampliat les
retransmissions de les principals diades del
calendari, i televisions, ràdios i premsa locals pel
foment del fet casteller amb programes específics a
les seves graelles.
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Jornades
i activitats
Entre les línies estratègiques de la Coordinadora

A l'Antiga Fàbrica Damm ens hi sentim com a casa i

hi ha, en primer lloc, la prevenció i seguretat de la

l'any 2019 ens han acollit en dues ocasions. D'una

pràctica castellera. El febrer de 2019 es va

banda l'acte d'inici de temporada que hi vam

celebrar a Barcelona, de la mà dels Castellers de

organitzar per primera vegada. I de l'altra, la roda

la Vila de Gràcia, la XXIII Jornada de prevenció

de premsa de presentació de la temporada

de lesions en el món casteller, comptant amb

televisiva, amb la presència de Francesc Vilaró,

més de 240 participants.

secretari general del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Vicent Sanchis, director

Per la seva banda, la Jornada de gestió va

de TV3, i Oriol Soler, gerent de SOM.

arribar, el maig de 2019, a la seva setena edició,
que acollien els Moixiganguers d’Igualada. La

La CCCC té presència també en altres actes i

jornada pretén facilitar a les colles els recursos

esdeveniments, entre els que podem destacar la

necessaris per millorar la gestió de l’entitat tant

Fira de Santa Úrsula que se celebra a Valls o la

des de la vessant organitzativa, com burocràtica o

vocalia al Consell de l’Associacionisme Cultural de

econòmica.

la Generalitat de Catalunya.

A banda d’aquestes dues iniciatives ja
consolidades, la CCCC ha impulsat també la I
Jornada d’equitat del món casteller, que es va
desenvolupar durant un dissabte de novembre al
Prat de Llobregat, amb la colla local d’amfitriona.
Cal destacar també l'acte de celebració del 30è
aniversari de l'entitat que vam celebrar, al costat
de la majoria de colles federades, dissabte 8 de
juny als Jardins del Palau Robert. Un acte on van
participar diferents companys de viatge, com
l'administració, patrocinadors i premsa, gràcies
als quals hem arribat fins on som avui.

Enllaç vídeo acte 30 anys CCCC
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Les comissions
A les quatre comissions que la Coordinadora va crear durant l’any 2018 (equitat, finançament, drets i
seguretat) l’any 2019 s’hi ha afegit la Comissió musical, que permetrà reunir en un mateix espai els músics
del món casteller perquè reflexionin sobre les seves preocupacions i necessitats. En les 13 reunions
plantejades per les comissions, amb la presència d’una cinquantena de participants, han nascut noves
iniciatives que serveixen per la millora del dia a dia de les colles, els castellers i les castelleres.

Comissió d’equitat

Tot i això, en les reunions que es van fer es va

L’any 2019 la comissió ha fet un esforç per

seguir treballant per trobar la millor manera de

centrar el seu treball en la concreció de la

defensar els drets i interessos de les colles i la

Jornada que es va celebrar el mes de novembre

CCCC en els temes de drets d’imatge i

al Prat de Llobregat i l’elaboració d’un informe a

retransmissió.

partir d'una enquesta plantejada al món casteller
que van respondre gairebé 1.875 persones. A

Comissió de seguretat

més, mitjançant les xarxes socials de la

Mantenint la línia de treball traçada l’any anterior,

Coordinadora la comissió ha visibilitzat el seu

aquest 2019 la comissió de seguretat, que es va

suport i compromís amb jornades marcades al

crear amb la voluntat de respondre a les

calendari com són el 8 i el 21 de març, el 28 de

necessitats de les colles en matèria de seguretat i

juny o el 25 de novembre. La comissió d’equitat

prevenció, ha incidit especialment en tres àmbits

va néixer el 2018 amb la necessitat evident

de treball: l’estudi sobre recomanacions de

d’abordar temes d’igualtat des de diverses

dimensions de les pinyes, el protocol d'actuació

perspectives, fent especial èmfasi en racisme,

davant de situacions de crisi i la millora de la

gènere i LGTBIfòbia.

comunicació en temes de Seguretat i Prevenció.
Tots aquests aspectes i d’altres es van tractar,

Comissió de finançament

també, a la Jornada de prevenció de lesions en el

Aquesta comissió ha quedat inactiva aquesta

món casteller que es va fer al local dels Castellers

temporada ja que la Junta de la CCCC ha

de la Vila de Gràcia.

començat a treballar amb agents externs que
permetin trobar aquells models d’empreses que

Comissió musical

vulguin col·laborar amb el món casteller i que

Les inquietuds dels músics que formen part del món

millor es vinculin als seus valors. Els contactes,

casteller han estat determinants per a la creació de

que ja han començat durant el 2019, s’acabaran

la comissió musical, ja que moltes vegades les

de concretar durant l’any 2020. Es preveu

seves necessitats queden al marge dels temes que

reprendre l'activitat de la comissió quan es

es tracten en les activitats i jornades de foment

defineixi el nou escenari.

casteller. L’any 2019 ha vist néixer aquest espai de
treball amb una primera reunió però serà ja durant

Comissió de drets

l’any 2020 que es traçaran les línies a seguir i els

El dia a dia de la comissió de drets va estar

seus objectius principals.

condicionat, l’any 2019, per les novetats en el
canvi d’operador de les retransmissions
castelleres.
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Les colles castelleres
La CCCC tanca l’any 2019 amb 102 colles membres de les quals 4 tenien la consideració de colla de deu; 8
eren colles de nou; 13 colles de vuit; 31 colles de set; 26 colles de sis; 12 colles universitàries i 8 colles en
formació.
Aquest 2019 s’han incorporat a la CCCC tres colles noves: la Colla Castellera Castellers de la Selva, els
Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample i la Colla Castellera de Cerdanya. En canvi han cessat la seva
activitat els Xiquets d’Alcover i els Angelets del Vallespir.

Castellers de Vilafranca

Colla Castellera de Figueres

Colla Joves Xiquets de Valls

Castellers de Mallorca

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Castellers del Riberal

Minyons de Terrassa

Al·lots de Llevant

Castellers de Barcelona

Castellers de Badalona

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Castellers de Cerdanyola

Xiquets de Reus

Castellers del Poble Sec

Xiquets de Tarragona

Castellers de la Sagrada Família

Castellers de Sants

Matossers de Molins de Rei

Castellers de Sabadell

Xerrics d'Olot

Capgrossos de Mataró

Minyons de l’Arboç

Castellers de la Vila de Gràcia

Margeners de Guissona

Nens del Vendrell

Colla Jove de Barcelona

Bordegassos de Vilanova

Castellers de Berga

Castellers de Terrassa

Castellers de Sant Vicenç dels Horts

Xicots de Vilafranca

Castellers de l'Alt Maresme

Castellers Sant Pere i Sant Pau

Esperxats de l’Estany

Xics de Granollers

Xiquets de Vila-seca

Tirallongues de Manresa

Xiquets de Cambrils

Castellers d'Esplugues

Salats de Súria

Castellers de Lleida

Brivalls de Cornudella

Castellers de Sant Cugat

Vailets de l’Empordà

Moixiganguers d’Igualada

Castellers de Santpedor

Marrecs de Salt

Castellers de Santa Coloma

Sagals d'Osona

Torraires de Montblanc

Castellers de Castelldefels

Castellers de Rubí

Nois de la Torre

Castellers de Sant Feliu de Llobregat

Xiquets del Serrallo

Nyerros de la Plana

Castellers de Cornellà

Colla Jove de l'Hospitalet

Castellers de Mollet

Colla Jove Xiquets de Vilafranca

Colla Jove de Castellers de Sitges

Castellers de les Roquetes

Castellers d'Esparreguera

Castellers de Castellar del Vallès

Castellers d'Altafulla

Encantats de Begues

Castellers de Caldes

Xiqüelos i Xiqüeles del Delta
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Castellers d'Andorra
Castellers de Viladecans
Castellers del Prat
Minyons de Santa Cristina d’Aro
Pallagos del Conflent
Castellers de Tortosa
Castellers de Montcada i Reixac
Colla Castellera de la Gavarresa
Castellers de Gavà
Castellers de Sant Adrià
Vailets de Gelida
Laietans de Gramenet
Castellers de les Gavarres
Colla Castellera de la Bisbal del Penedès
Manyacs de Parets
Castellers de l'Adroc
Castellers de Sarrià
Malfargats del Pallars
Castellers de Mediona
Castellers de Cerdanya
Castellers de la Selva
Colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample

Colles castelleres universitàries:
Ganàpies de la UAB
Passerells del TCM
Pataquers de la URV
Xoriguers de la UdG
Arreplegats de la Zona Univ.
Engrescats de la URL
Llunàtics UPC de Vilanova
Emboirats de la UVic
Penjats del Campus de Manresa
Bergants del Campus
Grillats del CBL
Trempats UPF
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Dades econòmiques
Liquidació exercici 2019
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Ingressos 2019
Altres
0.8%
Quotes
20.1%

Patrocinis
37.1%
Vendes
5.6%

Subvencions
36.3%

Despeses 2019

37M

Personal
7.2%

Altres
4.4%

Representació
2.7%
Direcció mèdica
3.6%

Cascs
8.5%

Assegurances
73.5%
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Balanç de situació 2019
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Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya
C/Major, 2
43800, Valls
coordinadora@cccc.cat
Juny 2020
www.cccc.cat
@CastellsCat

Patrocinador principal

Amb el patrocini de

Amb el suport de

