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Presentació del 50è Aniversari: 

Castellers de Barcelona  
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Presentació 
L’any 1969 es van fundar els Castellers de Barcelona. Concretament, va ser un 8 de juny del 1969 

quan la colla vermella carregava i descarregava un pilar de 4 en la inauguració del peu del 

monument als castells del Vendrell. Aquells primers 7 castellers que es van desplaçar a Comarruga 

van plantar la llavor d’una entitat que ha crescut i evolucionat i que s’ha situat com a associació 

referent en el món de la cultura de Barcelona i de Catalunya. 

 

Aquest 2019, doncs, es compleixen 50 anys del naixement de la colla en actiu més antiga fora de la 

“zona tradicional” dels castells (Valls-Vilafranca-El Vendrell-Tarragona). Des d’aquells inicis fins 

avui, els Castellers de Barcelona hem contribuït a fer difusió d’una tradició catalana bicentenària 

que, pels seus valors de cooperació, solidaritat o treball en equip, ha obtingut el reconeixement de 

la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. 

 

Amb motiu d’aquest 50è Aniversari, ens hem proposat una sèrie d’activitats per recordar, al llarg de 

tot l’any 2019, el nostre passat i present i projectar-nos al futur. Es tracta d’un conjunt d’actes per 

donar visibilitat al fet casteller, especialment a Barcelona, i que passen per diades castelleres 

especials, exposicions, documentals, concerts, jornades divulgatives o un llibre commemoratiu. 

 

Essent la quarta colla més antiga de les que existeixen actualment, i havent arribat a un gran nivell 

tècnic -fent castells de 9 pisos o un castell de gamma extra-, ens sentim interpel·lats per fer una 

temporada completa i plena de celebracions. 

 

Per això, tot seguit trobareu un dossier explicatiu del que volem dur a terme aquest 2019, amb el 

propòsit de convidar i fer partícip dels nostres èxits tota la ciutadania, perquè els castells sorgeixen 

del poble, i és amb aquesta unió de la gent que hem arribat a la fita de 50 anys en actiu construint 

les nostres torres humanes a places i carrers en festes populars. 
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Calendari d’actes del 50è Aniversari  

 

17/03/19 a les 12.00 
Diada de colles filloles 
Lloc: Antiga Fàbrica Damm 
 
17/03/19 
Inici concurs fotogràfic 
Lloc: totes les places on actuem 
 
06/04/19 a les 12.00 
Passi dels documentals  
Lloc: Cinemes Girona 
 
27/04/19 a les 12.00 
Mona Solidària  
Lloc: Plaça Mercat del Clot  
 
01/06/19 a les 10.00 
Concurs Interinstituts “Nascuts per fer pinya” 
Lloc: Fossar del Parc del Clot 
 
02/06/19 a les 10.00 
XXè Concurs de Castells de Sorra 
Lloc: Platja de la Nova Icària 
 
07/06/19 a les 20.00 
Assaig especial pre-Aniversari 
Lloc: Pista d’assaig Josep Sala 
 
08/06/19 
Final concurs fotogràfic 
Lloc: totes les places on actuem 
 
08/06/19 a les 17.00 
Recepció oficial a l’Ajuntament de Barcelona 
Lloc: Plaça Sant Jaume 
 

 

08/06/19 a les 18.00 
Actuació 50è Aniversari dels Castellers de Barcelona 
Lloc: Plaça Sant Jaume 
 
08/06/19 a les 21.00 
Sopar i concert d’Aniversari 
Lloc: Parc del Clot de la Mel 
 
13/07/19 a les 12.00 
Inauguració “Expocinquantè, 50 anys del fet 
casteller a la Ciutat Comtal” 
Lloc: Museu Etnològic 
 
03/08/19 a les 12.00 
Trobada dels membres fundadors de la Colla 
Lloc: Vilafranca del Penedès 
 
22/09/19  
Diada Històrica de la Mercè 
Lloc: Plaça Sant Jaume 
 
05/10/19 a les 09.00 
Jornades “Aportació i vivència de la dona en 
l’activitat castellera” 
Lloc: Seu del RACC 
 
23/11/19 a les 21.00 
Sopar de gala 
Lloc: per determinar 
 
13-14-15/12/19 
Dia de la Colla 
Lloc: Local social dels Castellers de Barcelona 
 
Juny del 2020 
Presentació del llibre “50 anys Castellers de 
Barcelona, 50 anys emblemàtics” 
Lloc: per determinar 
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Diada Castellera de Colles Filloles 

 

Som la colla del món casteller que ha apadrinat més colles al llarg de la seva història, ensenyant-

los a fer castells tant des de la vessant tècnica com des de la vessant de gestió administrativa.  

És per això que volem potenciar i celebrar aquest fet amb totes les colles que hem apadrinat en 

aquests 50 anys. 

 

Farem una diada castellera a l’Antiga Fàbrica Damm amb totes aquestes colles, amb el format 

d’actuació a l’antiga, és a dir, totes les colles aixequen els seus castells alhora i tenen un temps límit 

per a fer tres construccions. La ronda de pilars serà conjunta quan totes les colles hagin acabat els 

seus tres castells.  

 

Posteriorment hi haurà un dinar per a totes les colles participants i un concert de Miquel del Roig i 

La Mulata. 

 

Colles participants: 

  

Castellers de Barcelona 

Bordegassos de Vilanova 

Minyons de Terrassa 

Vailets de Gelida 

Castellers de Cornellà 

Xics de Granollers 

Castellers de Sants 

Castellers de Lleida 

Capgrossos de Mataró 

Castellers de Sant Cugat 

Colla Castellera de Figueres 

Castellers del Riberal 

Castellers de Cerdanyola 

Nyerros de la Plana 

Encantats de Begues 

Castellers del Prat 

Castellers de Sarrià 

Castellers de Rubí 

Castellers de la Sagrada Família  

 

 

A més, comptarem amb la presència d’alguns membres dels Castellers de la Roca, colla a la qual 

vam apadrinar però que es va dissoldre al cap dels anys. Els Castellers de Sydney, l’última colla que 

hem apadrinat, per motius logístics no poden actuar a la plaça, però faran un pilar des de Sydney 

amb una connexió en directe amb Barcelona. 
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Documentals històrics 

● Vida Castellera 

 

El documental “Vida Castellera” és una visió des de dins de la colla castellera. Busca mostrar la part 

més emocional que representa el fet casteller, el que provoca a nivell social i tot el que comporta 

als membres de la colla. Es tracta d’un documental d’uns 15 minuts realitzat pels alumnes de 

l’Institut Moisès Broggi en el marc d’una activitat de cinema. Estan acompanyats del cineasta David 

Gutiérrez i tenen el seguiment i assessorament de la productora A Bao A Qu. 

 

 

● 50 anys fent cultura 

 

El documental “50 anys fent cultura. Castellers de Barcelona, 1969-2019” explica com és i com ha 

estat la colla a través de diferents èpoques. Entrevistes a diferents protagonistes s’alternen amb 

imatges històriques i d’assajos actuals, que permeten conèixer com és per dintre aquesta entitat. 

Els entrevistats són castellers: Nicolau Barquet, Pere Rovira Marcé, Txory Lleixà, Eva Calatayud, 

Òscar Montserrat “Tete”, Jaume Montolio, Cinta Lleixà, Sergi Garcia, Mery Mañané, Eduard París, 

Laia Garcia, Toni Mañané, Laia Catasús, Germán Simón, Jordi Planas i Carlos Maroño. Aquest vídeo, 

gravat amb la col·laboració de Betevé, tindrà una durada aproximada de 20 minuts i vol recollir 

l’evolució i trajecte de la quarta colla castellera més antiga per data de fundació. 

 

Els dos documentals seran presentats en una projecció matinal als Cinemes Girona (C/Girona, 175, 

Barcelona). Per donar inici a l’estrena hi haurà una presentació per part de la Junta de la Colla i, en 

acabar hi haurà una taula rodona sobre la història dels castells a la ciutat de Barcelona que 

comptarà amb la participació de periodistes i historiadors castellers. 
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Exposició fotogràfica 

No hi pot haver un aniversari històric sense una exposició fotogràfica que repassi tota l’activitat que 

hem fet aquests anys. Proposem una exposició que defuig d’un recorregut clàssic i cronològic. L’eix 

principal seran quatre temàtiques que giren entorn els valors castellers: superació, humilitat, 

equip i valor humà. Aquestes categories poden tenir algunes modificacions. Estan pensades perquè 

els visitants puguin recórrer l’exposició amb llibertat i sense un itinerari marcat. 

 

D’altra banda, s’està treballant en la possible creació d’un espai interactiu on els visitants tinguin 

una experiència no només visual gràcies a les tecnologies. 

 

Les imatges que s’utilitzaran seran cedides per l’arxiu de la Colla, diferents membres de 

l’associació i l’Arxiu Històric de Barcelona. La selecció de les fotografies s’ha fet tenint en compte 

les diferents temàtiques de les quals tractarà l’exposició. 

 

En un primer moment, el lloc de l’exposició serà el Museu Etnològic de Catalunya però es 

contempla la possibilitat de convertir-la en una exposició itinerant que recorri diferents centres 

culturals de la ciutat de Barcelona. 

 

 

 

Diada i festa d’Aniversari 

Diada castellera d’alt nivell coincidint amb el dia del nostre 50è Aniversari. Volem actuar al costat 

de les dues colles de Valls, ja que són l’origen del món casteller, i exemplificar així la rellevància 

del nostre 50è Aniversari, essent la primera colla que va es va consolidar fora de l’àmbit tradicional. 

 

En acabar la diada hi haurà un sopar popular al barri del Clot. Posteriorment s’organitzarà un 

concert amb grups per determinar. 

 

Data: dissabte 8 de juny del 2019, dia en què es compleixen exactament 50 anys des del primer 

pilar de la Colla. 

Lloc: Plaça Sant Jaume de Barcelona 

Hora: 18.00 h 

Colles convidades: Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves Xiquets de Valls 
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Concurs Interinstituts 

Aquest projecte es va iniciar el 2014 i ara en celebrarem la seva cinquena edició, coincidint amb el 

50è Aniversari de la Colla.  

 

Es tracta de crear una colla castellera dins de l’institut, començant pels alumnes del curs més alt 

(4t d’ESO) i que a través d’ells arribi a l’alumnat d’altres cursos que hi pugui estar interessat. Al 

juny, fem una trobada-concurs amb tots els instituts que hagin participat, per tal de veure com ha 

treballat cada un d’ells amb la seva colla. 

 

Aquest projecte va obtenir un dels Premis Sant Martí 2017 (Districte de Sant Martí-Ajuntament de 

Barcelona) i té l’objectiu de promoure entre el jovent els valors castellers (solidaritat, treball en 

equip, cooperació, unió...). Per part nostra, tutoritzem els assajos que es fan a cada institut (a 

banda de fer xerrades i oferir material divulgatiu), tot demanant la coordinació a través d’un 

professor/a del centre. 

 

Data del concurs: dissabte 1 de juny del 2019 a les 10.30 h 

 

 

Escoles confirmades: 

Escolàpies Sant Martí 

Col·legi Amor de Dios (amb dues colles) 

 

Escoles pendents de confirmar: 

Centre d’Educació Especial Sants Innocents 

Col·legi Sant Josep 
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Concurs fotogràfic 
Amb motiu del 50è Aniversari volem difondre el fet casteller tant a la ciutat de Barcelona com arreu 

de Catalunya. L’activitat castellera és molt atractiva tant per a professionals com per aficionats de la 

fotografia; per això volem promoure també aquest art a partir dels castells. 

 

El concurs «#50anysfentpinya» té per objectiu donar a conèixer una visió personal de la nostra 

colla i del món casteller, representat a les actuacions de la colla. Els participants i guanyadors 

tindran una repercussió a través de les xarxes socials oficials de la Colla. 

 

Hi haurà diferents premis per als guanyadors encara per determinar. Hi haurà tres classificats en la 

temàtica de fotografies de la colla i un accèssit en fotografies on apareguin altres colles.  

 

Tenint en compte que una de les diades més importants per la nostra colla és la de la Mercè i la 

diada castellera és una de les activitats que més gent aplega durant les festes de la ciutat, s’està 

tramitant amb l’Ajuntament també la creació d’una secció del concurs FotoMercè dedicada al 

nostre 50è Aniversari.  

 

 

Aportació i vivència de la dona en l’activitat castellera 

 

Els Castellers de Barcelona hem estat una de les colles pioneres en l’augment de dones en llocs de 

responsabilitat del món casteller, tant en l’àmbit tècnic com a les Juntes.  

 

Es duran a terme unes jornades relacionades amb la dona als castells i les xerrades i tallers giraran 

entorn tres grans àmbits:  

 

 Tècnic: Aportació de la dona com a castellera, en tronc, crossa, pon de d’alt, i altres 

posicions de la pinya. 

 Social: Mare, companya, cap de colla, de junta i altres càrrecs. Organitzadora i treballadora 

per la colla. Problemàtiques i fets social de la dona en qualsevol organització. 

 Sanitari: Impacte en la salut de la dona que fa castells.     

 

Les jornades es faran a les oficines del RACC a Barcelona i es convidarà tots els castellers i 

castelleres de totes les colles que vulguin a participar de les conferències i tallers. Cada xerrada 

comptarà amb experts en la temàtica i amb representants de colles castelleres que hagin tingut un 

paper important en el tema que s’estigui tractant. 
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Llibre del 50è - Castellers de Barcelona: 50 anys, 50 llocs emblemàtics 

 

La publicació d’aquest llibre de fotografies ens vincularà amb 50 llocs representatius de Barcelona. 

Els darrers anys hem fet i fotografiat un petit castell (un pilar de 4) a diversos indrets que tenen una 

significació especial, amb la voluntat d’identificar la tradició amb el territori del qual formem part. 

Es tracta de 50 localitzacions emblemàtiques per la seva història, per la seva estètica o per la seva 

situació, que volem lligar amb el fet casteller, una activitat cultural d’arrel popular que esdevé 

símbol de la identitat catalana. 

 

Al costat de cada fotografia afegim una petita explicació del que representa, en una tria que vol ser 

representativa de la diversitat de la ciutat i el fet casteller. Aquest llibre mostra el resultat del que 

som, i ens ajuda a subratllar la fita dels 50 anys en actiu. 

 

Està destinat a un públic general, perquè pensem en castellers que volen regalar o regalar-se el 

llibre, col·leccionistes del món casteller, apassionats de Barcelona i Catalunya o turistes que 

adquireixen així una visió coral de casa nostra. Serà una obra que mostra el pilar de 4 a diferents 

localitzacions, al costat de descripcions breus del perquè ens vinculem a cada indret, amb 

fotografies fetes des d’angles diferents. L’autoria dels textos encara està per confirmar. Tenim la 

voluntat que surti publicat al llarg de l’any 2019 (any del nostre 50è Aniversari) i es distribueixi a 

llibreries institucionals i privades del país, a banda de fer difusió i distribució a l’àmbit pròpiament 

casteller i cultural de Catalunya. 

 

Entre els llocs emblemàtics que apareixeran a les fotografies destaquen la Catedral de Barcelona,  

els búnquers del Carmel, la Plaça del Rei, la de Sant Jaume o el Park Güell.  
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Altres 

● Mona Solidària 

La pastisseria La Palma s’encarrega de fer la Mona Solidària cada any al Clot. Nosaltres hi 

participem cada any, igual que altres entitats del barri. Enguany, i per celebrar els 50 anys dels 

Castellers de Barcelona, la mona estarà dedicada a la Colla. 

 

● Assaig especial Aniversari 

Aprofitem que fem assaig especial el 7 de juny i convocarem a tots els castellers que fan 50 anys 

per a bufar junts les espelmes i fer-los un regal.  

 

● Sopar de gala 

En acabar la temporada farem un sopar i una festa de gala per concloure la temporada del 50è. 

 

● Cava 

Amb el celler Can Quetu hem creat un cava especialment amb el nom dels Castellers de Barcelona. 

 

● Mural al local 

Estem en procés d’aconseguir els permisos per fer un mural a l’exterior del local amb temàtica 

castellera per decorar el local i renovar-lo en aquest 50è Aniversari. 

 

 


