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El món casteller es destensa amb el
nou protocol: un pas important, però
«insuficient» per a les colles grans
La Coordinadora de Colles Castelleres i representants de 75 colles transmeten
imatge d'unitat a Valls
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El fet casteller agafa embranzida hores després d'aprovar-se el protocol de represa per part
del Procicat. La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i les colles tenen ganes de
passar pàgina a mesos de desavinences i tornar a les places amb un únic patró normatiu. "Un
primer pas important" per a la coordinadora, però "insuficient" per a les colles més grans. El
principal cavall de batalla és la xifra limitada als 160 castellers.
Confien que sigui temporal i pugui augmentar si l'evolució de la pandèmia ho permet. La reunió de
la CCCC amb presidents i caps de colla de 75 colles aquest dimecres al vespre al Valls, amb foto
conjunta a la plaça del Blat, ha volgut transmetre imatge d'unitat en el món casteller.
Més de 140 representants de les 103 colles membres de la Coordinadora de Colles Castelleres
de Catalunya han assistit a la reunió d'aquest dimecres a Valls. Prèviament s'han fet aquesta
fotografia conjunta a la plaça considerada com el km 0 del món casteller, una imatge fins ara mai
vista i que l'ha possibilitat el protocol de represa de l'activitat castellera.
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El pla ha aixecat la moral del món casteller. "Considerem que és un primer pas important, ara sí
que començarem a veure castells, però no ens volem quedar aquí, el món casteller no ha d'estar
limitat a 160 persones, volem recuperar l'activitat tal i com la coneixíem i seguirem treballant fent
més passos", ha afirmat el president de la Coordinadora, Pau Camprovin.
Durant la reunió, celebrada a porta tancada al Teatre Principal, s'han recollit les impressions de
les colles. Entre les inquietuds dels castellers destaca la preocupació de la limitació de 160
persones que estableix el protocol del Procicat. La CCCC espera que aquesta xifra es pugui
flexibilitzar durant les properes setmanes amb l'objectiu màxim de la participació il·limitada.
"Hem d'augmentar aquest número de 160 castellers perquè colles més grans no hagin de
segmentar la formació en dos o tres grups i pugui treballar tota la colla junta, sense limitar
l'assistència a plaça en cap actuació de ningú", ha afegit Camprovin. "És insuficient i de passos ja
se n'havien donat abans", ha etzibat el president dels Castellers de Vilafranca, Carles Mata.
I és que abans d'aquest pla comú perquè el món casteller avanci en la desescalada, els de
Vilafranca i les colles de Valls ja havien aixecat pilars després del veto inicial, amb els seus
propis protocols anticovid. "Està bé arribar als 160, però no n'estem contents del tot, creiem que és
insuficient i esperem que aviat es pugui canviar i poder ser tota la colla", ha afegit Mata.
Del nou document del Procicat, les colles també han deixat palesa la disconformitat en l'obligació
de testar els menors de 12 anys a cada assaig, fet que es considera "discriminatori" respecte
d'altres activitats en les que està involucrada la canalla i que pot dificultar la participació, així com la
necessitat de replantejar l'obligatorietat de públic assegut a les actuacions.
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