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Presentació
L’any 2020 serà recordat com l’any de l’aturada més important de la història castellera,
mai hi havia hagut tantes colles i tantes persones participant-hi. Malgrat això no és
l’única aturada que han tingut els més de 200 anys d’història castellera i mirant les
anteriors, els castells sempre han tornat a les places, les colles han evolucionat, han
crescut i s’ha recuperat el ritme i nivell casteller ben aviat.
Durant aquesta pandèmia el món casteller ha demostrat la seva implicació en la societat.
Des de primer moment hi ha hagut campanyes de suport social, ja sigui recollint menjar,
material sanitari o qualsevol altra necessitat. I aquesta és una de les grans
característiques del món casteller, que hi ha un lloc per a tothom i que quan fa falta tota
la colla hi posa l’espatlla per tal de donar suport al seu entorn més proper.
Aquest potencial cal, una vegada més, posar-lo en valor. Les colles són un espai de
trobada, un espai de cohesió i un espai de socialització i aquesta és la força per
aconseguir després els grans assajos i actuacions. Per això és tan important mantenir
aquests espais de cohesió, encara que hagin de ser en format virtual.
Cal no deixar de fer feina i de ser creatius. Des de la Coordinadora no ens hem quedat de
braços plegats, hem estat en contacte amb les autoritats i especialistes per trobar espais
de tornada castellera, hem avançat en el projecte de retransmissions televisives, hem
negociat la supervivència econòmica i hem seguit avançant amb les comissions, on cada
vegada hi participen més colles.
Però com totes les colles, aquest any ho hem passat malament i sobretot amb la recent
notícia de la mort del nostre secretari, en Ramon Sàlvia, representant de Castellers
d’Esplugues. Aquest any moltes colles hem perdut persones estimades i no els hem
pogut acomiadar com es mereixien. Que aquest any es puguin fer tots els pilars
pendents.
Des de la CCCC seguirem treballant per tal que aquesta temporada pugui ser la de la
represa, garantint el mínim risc per a totes les persones que vulguin tornar a les places a
posar les espatlles per aixecar els castells ben amunt.

SERGI FONT
Valls, març 2020
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Organització
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya,

Presidència:

fundada el 1989, és l’òrgan que agrupa les colles

Marrecs de Salt (Sergi Font)

castelleres del país i té com a principals objectius
vetllar pels interessos comuns de les colles,

Vicepresidència:

difondre i fomentar el coneixement del fet casteller

Castellers de la Vila de Gràcia (Roger Gispert)

i, sobretot, que els riscos inherents a l'activitat

Xiquets de Tarragona (Inés Solé)

quedin garantits sota la cobertura d'unes pòlisses
adequades.

Tresoreria:
Nens del Vendrell (Ruben Gaón)

Compromesa amb els seus objectius fundacionals,
la CCCC es regeix per uns estatuts, renovats el

Secretaria:

2017, i pels acords d’assemblea que aproven les

Castellers d'Esplugues (Ramon Sàlvia)

colles per majoria en les assemblees generals que
se celebren anualment.

Vocalia:
Bordegassos de Vilanova (Miquel Àngel Arnal)

L’entitat

està

regida

per

una

Junta

Directiva

Castellers de Barcelona (Rafa Caballero)

formada pels representants d'un mínim de vuit i un

Castellers de Sants (Pau Camprovín)

màxim de dotze colles, repartides per tota la

Colla Jove Xiquets de Tarragona (Jordi Crespo)

geografia catalana, escollida en Assemblea cada

Colla Joves Xiquets de Valls (Rosa Maria Rovira)

tres anys.

Moixiganguers d'Igualada (Rat Amich)

L’equip actual, que va agafar el relleu a l’Assemblea
General Extraordinària celebrada a Valls el 27 de
gener de 2018, està formada per:

Volem compartir el dolor per la pèrdua, el passat 8 de febrer de 2021, de Ramon Sàlvia, secretari
de la CCCC i membre dels Castellers d’Esplugues. Una persona de qui en guardem només bons
records i de qui ens enduem l’aprenentatge dels anys compartits, l’actitud positiva i constructiva
que fa que les coses valguin la pena, les ganes de treballar i de vetllar pel col·lectiu i la fermesa
en avançar també quan les situacions són adverses. Ramón, gràcies. Et trobem a faltar.
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Serveis a les colles
El 10 de març de 2020, quatre dies abans de la declaració de l’Estat d’alarma, la CCCC emet un comunicat
recomanant la suspensió de l’activitat castellera. Des d’aleshores, la situació generada a causa de la
pandèmia de la COVID-19 ha fet que gran part de la gestió de l’entitat s’hagi centrat en l’atenció i
acompanyament a les colles en la difícil situació que estem vivint.

Assessorament i atenció. La incertesa de la situació, les mesures restrictives canviants o
la poca concreció durant molt de temps sobre les activitats entorn el fet casteller, entre
d’altres, han generat molts dubtes a les colles sobre què es podia fer o no en cada
moment.
Per a la CCCC, ha estat també molt important poder acompanyar a les colles en les
iniciatives que han impulsat. Així vam estar amb els Sagals d’Osona a la seva diada
convertida en un vermut artístic o vam participar a la taula rodona dels Castellers de l’Alt
Maresme i a la conversa, també virtual, sobre el futur dels castells impulsada pels
Marrecs de Salt, a la diada virtual del Castell de Tothom dels Laietans de Gramenet o
amb els Nens del Vendrell a l'exposició "50è aniversari Concurs de Castells 1970".
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Assemblea. L’assemblea general ordinària que s’havia de celebrar el 21 de març i que va
es va haver d’ajornar, finalment va tenir lloc el 7 de novembre de 2020 en format
telemàtic i va comptar amb l’assistència de 63 colles. Es va aprovar l’únic acord
d’assemblea proposat segons el qual es manté a les colles la categoria resultant de la
temporada 2019 i es tornarà a comptabilitzar a partir de la primera temporada completa
que es pugui celebrar després de la COVID-19.
Assegurances. Tot i el dubte inicial sobre com avançaria la situació i amb l’interrogant
permanent que s’ha anat allargant en el temps, des de la CCCC s’ha prioritzat en tot
moment mantenir les pòlisses actives amb un doble objectiu: d’una banda mantenir les
cobertures de les que gaudim, especialment les d’una pòlissa sanitària única i, de l’altra,
facilitar que les activitats que s’han pogut anar fent en els diferents moments en funció
de les restriccions estiguessin sempre cobertes.
Direcció Científica i Mèdica. La Direcció Científica i Mèdica amb la que compta la CCCC
ha tingut, enguany, un protagonisme especial. Des de principis d’any vam estar seguint
l’evolució de la COVID-19 de ben a prop i en contacte permanent amb els departaments
de Salut i Cultura, però també amb experts i personatges de referència amb qui hem
pogut anar compartint la nostra situació i que ens ha permès poder donar l’atenció i
resposta adequada en cada moment.
Formació. L’esclat de la pandèmia només ens va permetre dur a terme la primera de les
tres sessions presencials previstes dels cursos de suport vital bàsic. Va ser dissabte 7
de març amb els Castellers de la Vila de Gràcia com a amfitrions. Un cop més, hem
comptat amb personal sanitari de Creu Roja en un programa dissenyat específicament
per a castellers/es, orientat a les situacions més freqüents tant a assaig com a plaça i
considerant els materials disponibles propis de la nostra activitat.
Gestió drets d’imatge. Tot i no poder gaudir de la temporada castellera televisiva, des de
la CCCC s’ha seguit treballant per millorar la gestió col·lectiva dels drets i buscar el
consens que permeti a tots els operadors treballar amb la màxima normalitat.
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Promoció del fet casteller
Un dels objectius fundacionals de la CCCC és el de promoure els castells i els valors del fet casteller, difondre
el seu coneixement i impulsar-ne l’estudi i la recerca, així com vetllar pel seu públic reconeixement, la seva
bona imatge i pervivència.
En aquest sentit s’ha posat una especial atenció a
la comunicació externa i les plataformes obertes
al públic: web i xarxes socials. La CCCC ha
comptat els darrers anys amb dues pàgines web
complementàries

que

properament

seran

unificades en una. Hem estat treballant en una
nova pàgina web amb un disseny modern i un
contingut complet i actualitzat que ens permeti
treballar millor el posicionament del portal i
respondre les necessitats dels públics a qui
s’adreça. D’una banda el públic casteller i les
pròpies colles, que compten amb una intranet des
d’on es fan diferents gestions i, de l’altra, el públic
general que hi pot trobar informació en diferents
idiomes, l’agenda o els contactes de les colles.
També a la web posem a disposició de totes les
persones usuàries

una base de dades amb els

resultats de 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 i que
des de fa deu anys es comparteix amb la CCCC,
que actualitza i gestiona els resultats actuals.
Enguany l’esforç s’ha centrat en millorar la cerca i
filtratge de les dades i fer el traspàs de l’extensa
base de dades a la nova web de la CCCC que s’ha
de presentar properament.
Les xarxes socials on estem presents, Facebook,
Twitter i Youtube, han tingut aquest any un
protagonisme especial. Hem impulsat diferents
campanyes que han volgut col·laborar a mantenir
viu l’esperit casteller en temps d’aturada, però
també de fer visible i posar en valor tota la tasca
social que han estat tirant endavant les colles.
Han estat quatre amb una etiqueta concreta per a
cadascuna d’elles:

#FemPinyaContraElCoronavirus
#TornaremaOmplirLesPlacesDeColors
#TambéSonCastells
#GrallesActives
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Seguint amb la promoció i difusió que la Corporació
Catalana

de

Canals

Audiovisuals

(CCMA)

ha

dedicat als castells des de fa tres dècades, els
El 16 de novembre de 2010 en una sessió

mesos de juliol, agost i setembre, el Canal 33 va

celebrada a Nairobi (Kenya), la UNESCO va

dedicar deu nits temàtiques al món casteller amb la

incloure els castells a la llista representativa del

reemissió del programa “Obrint plaça” que es va

Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La situació

emetre durant la temporada passada, documentals i

sanitària no ha permès que el món casteller

diades

celebrés el 10è aniversari tal com mereixia. No

documentals que es van emetre hi havia Melting

obstant això, des de la CCCC hem volgut recordar

Pot, 165 Regent Street, Xiquets de Tarragona.

aquesta efemèride dedicant-li una sèrie de 10

L'Herència millorada, Verd sobre blau o Nosaltres

vídeos que posen el focus d’atenció en els valors

els

que van portar als castells a rebre el màxim

retransmissions, la Televisió de Catalunya ha triat

reconeixement del patrimoni immaterial.

deu de les diades que han marcat la història recent

castelleres

Xiquets

de

històriques.

Valls.

Pel

que

Entre

fa

a

els

les

dels castells començant amb el Concurs de Castells
de 1990, que va ser la primera retransmissió
castellera de TV3 i de la que el 2020 s’han celebrat
30 anys. En una temporada atípica on, de moment,
no podem gaudir de l’activitat castellera, la CCMA
manté la seva aposta i compromís amb fet
casteller.
Tot i la dificultat de mantenir les accions
previstes per aquest any, com a membres de la
Càtedra per l’estudi del fet casteller de la URV
vam poder organitzar la Jornada: ‘Castells, 10
anys de Patrimoni Immaterial de la Humanitat’
durant la qual vam poder reflexionar entorn a la

Finalment, el mes de juliol la CCCC va rebre la

tornada a l’activitat després de la COVID-19 i

donació de diferent material relacionat amb el món

sobre el recorregut d’aquests 10 anys de la

casteller de l’arxiu personal de Xavier Belloc, que

inclusió dels castells a la llista representativa del

va morir a Sant Boi de Llobregat el passat mes de

Patrimoni Immaterial de la UNESCO. En aquesta

març. Aquesta donació inclou més de 200 llibres,

jornada van participar, entre d’altres, Àlex Arenas,

reculls de premsa de diferents publicacions des de

físic i catedràtic de la URV, Manel Sanromà,

1976 fins l’actualitat, centenars de fotografies i

astrofísic i matemàtic i investigador de la URV o

material audiovisual en diferents formats: pòsters,

Francisca Coll, directora insular de Patrimoni del

una desena de quadres, jocs i altres materials

Consell de Mallorca.

relacionats amb els castells. Tot aquest material,
que passa a formar part de l’arxiu de la CCCC, pot
ser consultat a l’oficina de la Coordinadora situada
a la plaça del Blat de Valls.
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Seguretat i prevenció
L’aposta de la CCCC per potenciar la bona pràctica de l’activitat castellera, especialment en matèria de
prevenció i seguretat, és una de les raons de ser de l’entitat. És per aquest motiu que des de la constitució de
la Coordinadora es va apostar per comptar amb un referent científic i mèdic extern que pogués assessorar en
temàtica de seguretat i prevenció, liderar estudis i fer propostes de millora.
Enguany, la Direcció Científica i Mèdica, formada pels doctors Daniel Castillo i Sílvia Simó, ha seguit
treballant en les tasques habituals de la CCCC tot i que l’atenció s’hagi centrat, indubtablement, en la gestió
COVID-19.
Així es va publicar l’informe de sinistralitat de la temporada 2019,
que es va tancar amb un total de 10.209 castells realitzats, uns 2.000
menys que la temporada anterior. El que sí que ha experimentat un
canvi substancial respecte als anys anteriors és l’índex de caigudes.
Si no tenim en compte els pilars de 4, l’índex de la temporada 2018
era del 3,60% dels castells intentats, un índex inferior al dels darrers
5 anys, que es mantenia al voltant del 4,50%. La temporada 2019 es
tanca amb índex de caigudes del 2,77%, l’índex més baix dels darrers
10 anys. Aquesta bona dada es correspon amb la sinistralitat de la
pòlissa d’accidents de l’asseguradora, que presenta el menor nombre
de sinistres des de 2012, amb un total de 413 sinistres.
L’esclat de la pandèmia COVID-19 va centrar tota l’atenció ja des de
febrer de 2020. Així, veient l’evolució de la situació sanitària i en
contacte directe tant amb el Departament de Salut com amb el de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, la CCCC recomana suspendre
l’activitat castellera dimarts 10 de març. Des d’aleshores es va
treballar per donar resposta a les colles i es va obrir un grup de
treball específic COVID-19, emmarcat en la Comissió de Seguretat de
la

CCCC,

que

agrupava

experts

en

epidemiologia,

virologia,

infectologia, medicina, biologia, pediatria i infermeria. Una de les
principals tasques va ser la redacció del document de recomanacions
per tornar a l’activitat castellera. La darrera versió del document té
com a marc el Pla de represa del sector cultural, aprovat pel
PROCICAT el dia 17 de juliol, i que contempla les particularitats de la
nostra activitat com també de la resta de mostres de cultura popular
del país. L'equip que va redactar aquest Pla va tenir en compte les
propostes presentades des de la CCCC definides prèviament al grup
de treball COVID-19.
En aquesta línia es va dissenyar també un pla de treball pensat per
mantenir les condicions físiques pensant en la tornada, que anava
acompanyat d’uns vídeos amb taules de treball.
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Jornades
XXIV Jornada de Prevenció de Lesions en el món casteller
La XXIV Jornada de Prevenció de Lesions en el món casteller es va celebrar a Lleida, el 16 de febrer, amb la
participació de més de 200 persones que van representar a 51 colles i altres actors presents a l’activitat
castellera, com sanitaris i tècnics de gestió o administració. La colla local, els Castellers de Lleida, van
actuar de magnífics amfitrions en ocasió del seu 25è aniversari. Les persones assistents van comptar amb
sessions específiques de diferents temes com estructures amb agulla; gestió dels comunicats d’accident;
aplicacions de gestió de pinyes com a eina per a millorar la seguretat; treballar la força al local d’assaig;
suport psicològic i canalla; embenats i immobilitzacions, o la prevenció dels efectes de la pràctica castellera
en la musculatura del sòl pelvià, entre d’altres.

II Jornada d’equitat del món casteller
El 28 de novembre se celebrava la II Jornada d’equitat del món casteller, prevista inicialment perquè tingués
lloc a Girona però que es va reinventar en format virtual. Hi van participar més de 70 persones representant
una trentena de colles, xifra que confirma i reforça l’encert d’aquesta jove iniciativa, que van reflexionar
entorn el llenguatge inclusiu i l’educació sexual en espais de lleure amb les companyes d’El far cooperatiu i
el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (Cjas).
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Les comissions de la Coordinadora
La situació viscuda arran de la pandèmia de la COVID-19 no ha aturat a les diferents comissions de seguir
amb la seva activitat i iniciatives de resposta a necessitats i interessos generals i transversals de totes les
colles.
COMISSIÓ D’EQUITAT
Encapçalada per Inés Solé i Miquel Àngel Arnal, dels Xiquets de Tarragona i els
Bordegassos de Vilanova respectivament, compta amb 24 colles participants i aquest
any ha seguit treballant en la línia de visibilitzar les discriminacions que encara es viuen
al món casteller i mostrar el seu compromís amb dates assenyalades com el Dia
internacional de la dona, el Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les
dones, el Dia Internacional de l'Orgull LGBT o el Dia internacional de l’eliminació de la
discriminació racial.
Conèixer la realitat del moment, fer una radiografia del món casteller a nivell de
masclisme, racisme i LGTBIQ+, ens va dur a llençar una enquesta que es pogués
respondre de manera anònima i ens permetés tenir una millor consciència de quina és la
situació d’igualtat o discriminació a l’entorn casteller. Els resultats es van presentar en el
marc de la II Jornada d’equitat del món casteller.
L’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha atorgat a la
Comissió d’Equitat de la CCCC la Distinció Maria Antònia Ferrer, que reconeix a una
persona, col·lectiu o institució que ha tingut un paper destacat en la lluita pels drets de
les dones. Diverses companyes de la Comissió va assistir a l'acte i Inés Solé,
vicepresidenta de la Coordinadora i responsable de la Comissió, va recollir la distinció
que van entregar la rectora de la URV, María José Figueras,

i el codirector de

l’Observatori de la Igualtat, Víctor Merino, en un acte celebrat a la Sala de Graus de la
mateixa universitat.
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COMISSIÓ DE SEGURETAT
Aquest 2020 la comissió de seguretat s’ha centrat
en el treball específic entorn la situació COVID-19.
Sota la direcció de Pau Camprovín, membre dels
Castellers de Sants i responsable de la comissió, es
va crear un grup de treball que sumava persones
castelleres expertes en els seus respectius àmbits,
que aportaven un coneixement el màxim de complet
i global entorn la gestió de la pandèmia i que
treballaven colze a colze amb els membres de la
Direcció Científica i Mèdica de la CCCC. Cal fer una
menció i agraïment especial a totes les persones i
colles que en formen part: Josep Maria Casanellas
(Castellers de Barcelona), Anna Creus (Castellers de
Sant

Cugat),

Margarita

Flores

(Castellers

de

Terrassa), Natàlia Garcia Giralt (Moixiganguers
d’Igualada), Enric Rovira (Colla Jove Xiquets de
Tarragona) i Sílvia Sabaté (Castellers de Vilafranca).

COMISSIÓ MUSICAL
Rat Amich, membre dels Moixiganguers d’Igualada,
es va posar al capdavant de la Comissió Musical,
que és la més jove de totes. Tot i que formalment es
va constituir a finals de 2019, aquest 2020 ha estat
l’any en què han començat a prendre forma les
diferents iniciatives. Destaca la campanya de xarxes
#GrallesActives a través de la que es va voler donar
visibilitat a les diferents activitats que van poder
començar a desenvolupar els grups de músics de
les colles en les primeres fases de desconfinament,
així com animar a la resta de colles a impulsar-ne.
També van definir un contingut específic per a la
nova web que pretenia donar a les gralles i als
timbals l’espai que mereixen. Finalment es va
proposar una formació musical específica que es va
començar a definir per tal que es pogués celebrar a
principis de 2021.
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Activitat institucional
Aquest any no podem més que agrair que tant
l’administració com les empreses col·laboradores
hagin seguit al costat del món casteller.
GENERALITAT DE CATALUNYA
Volem posar de relleu la proximitat de la Generalitat
de Catalunya, especialment a través de la Direcció
General

de

Cultura

Popular

(DGCPAC)

del

Departament de Cultura, durant tots aquests difícils
mesos i l’atenció i esforços per a la cultura en
general, la cultura popular en especial i el fet
casteller en concret, tant amb la comunicació com
en les mesures especials que han anat impulsant.
El Consell de l'Associacionisme Cultural, màxim
òrgan consultiu del Departament de Cultura en
relació amb la cultura popular, la dinamització
sociocultural i l'associacionisme cultural, tampoc
s’ha aturat aquest any. Sota la presidència de la
DGCPAC, la CCCC exerceix una vocalia en l’àmbit de
castells i falcons al costat de la Federació de Colles
de Falcons de Catalunya i altres representants de
tots els àmbits de la cultura popular del país.
ALTRES ADMINISTRACIONS
Aquest any per primera vegada, les Diputacions de
Girona i Barcelona han acordat fer una aportació al
món casteller amb l’objectiu de vetllar per aquests
interessos comuns i transversals de les colles de
tot el territori. L’Ajuntament de Valls, per la seva
banda, ha mantingut un any més el conveni de
col·laboració que ajuda a l’entitat a cobrir les
despeses estructurals i de difusió del fet casteller.
Finalment, també s’ha mantingut una estreta relació
i col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona.
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EMPRESES PATROCINADORES
Tot i l’aturada castellera d’aquest 2020, Estrella
Damm ha seguit al costat del món casteller,
continuant

amb

ininterromputs

una
des

relació
de

i

compromís

1997.

L’empresa,

patrocinadora principal de la CCCC, segueix donant
suport al fet casteller amb qui comparteix els valors
inherents

l’activitat i ha renovat el conveni de

col·laboració, vigent ara fins l’any 2024.
Sorea ha ratificat també enguany l’acord que uneix
a les dues entitats per quart any consecutiu i que,
en una situació excepcional com la viscuda aquest
2020, pren un valor i transcendència superiors.
COL·LABORACIONS
El Complex Repsol Petroquímic de Tarragona que
durant anys ha donat suport a diferents campanyes
i iniciatives de la CCCC centrades, habitualment, en
la seguretat i prevenció, ha apostat enguany per la
difusió i promoció del fet casteller, col·laborant en
el disseny d’una nova web que es presentarà
properament.
A finals de 2019 també es va concretar l’entrada de
la CCCC a la Càtedra per l’estudi del fet casteller
de la URV, que ha de permetre a la federació
participar del que s’ha de convertir en el centre
d’estudi i difusió científica del món casteller.
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Les colles castelleres
L’aturada que ha patit l’activitat castellera a causa de la pandèmia COVID-19 ha fet que no s’hagin produït
noves entrades de colles a la CCCC. Així doncs, la federació tanca l’any 2020 amb les mateixes colles i
nivells que l’any anterior: 102 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 7 colles en
formació.

Castellers de Vilafranca
Colla Joves Xiquets de Valls

Al·lots de Llevant

Castellers de Montcada i Reixac

Castellers de Badalona

Colla Castellera de la Gavarresa

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Castellers de Cerdanyola

Castellers de Gavà

Minyons de Terrassa

Castellers del Poble Sec

Castellers de Sant Adrià

Castellers de Barcelona
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Xiquets de Reus
Xiquets de Tarragona

Castellers de la Sagrada Família
Matossers de Molins de Rei
Xerrics d'Olot
Minyons de l’Arboç

Vailets de Gelida
Laietans de Gramenet
Castellers de les Gavarres
C. C. de la Bisbal del Penedès

Castellers de Sants

Margeners de Guissona

Manyacs de Parets

Castellers de Sabadell

Colla Jove de Barcelona

Castellers de l'Adroc

Capgrossos de Mataró

Castellers de Berga

Castellers de Sarrià

Castellers de la Vila de Gràcia

Castellers de Sant Vicenç dels Horts

Malfargats del Pallars

Castellers de l'Alt Maresme

Castellers de Mediona

Bordegassos de Vilanova

Esperxats de l’Estany

Castellers de Cerdanya

Castellers de Terrassa

Xiquets de Vila-seca

Castellers de la Selva

Xicots de Vilafranca

Xiquets de Cambrils

C. C. de l'Esquerra de l'Eixample

Nens del Vendrell

C. C. de Sant Pere i Sant Pau
Xics de Granollers
Tirallongues de Manresa
Castellers d'Esplugues
Castellers de Lleida

Salats de Súria
Brivalls de Cornudella
Vailets de l’Empordà

COLLES UNIVERSITÀRIES

Castellers de Santpedor
Castellers de Santa Coloma

Ganàpies de la UAB

Castellers de Sant Cugat

Torraires de Montblanc

Passerells del TCM

Moixiganguers d’Igualada

Castellers de Rubí

Pataquers de la URV

Marrecs de Salt

Castellers de Sant Feliu de Llobregat

Sagals d'Osona

Nyerros de la Plana

Castellers de Castelldefels
Nois de la Torre
Xiquets del Serrallo
Castellers de Cornellà
Castellers de Mollet
Colla Jove de Castellers de Sitges
Castellers d'Esparreguera
Castellers d'Altafulla
Castellers de Caldes
Colla Castellera de Figueres

Colla Jove de l'Hospitalet
Colla Jove Xiquets de Vilafranca
Castellers de les Roquetes
Castellers de Castellar del Vallès
Encantats de Begues
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta
Castellers d'Andorra
Castellers de Viladecans
Castellers del Prat
Minyons de Santa Cristina d’Aro

Castellers de Mallorca

Pallagos del Conflent

Castellers del Riberal

Castellers de Tortosa

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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Ingressos 2020
Patrocinis
13.9%

Quotes
33.8%

Vendes
2.1%
Subvencions
50.2%

Despeses 2020

Personal
24.9%

Assegurances
49.1%
Despeses estructurals
8.6%

Serveis professionals
11.2%
Cascs
6.3%
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Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya
C/Major, 2
43800, Valls
coordinadora@cccc.cat
Març 2021
www.cccc.cat
@CastellsCat
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