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Capítol primer  

Objecte i estructura organitzativa  
 
 
Article 1  
(Objecte)  
 

Aquest reglament té per objecte regular l'organització i el desenvolupament del 

Concurs de Castells de Tarragona, que constitueix la manifestació més 

significativa del fet casteller i que la ciutat assumeix la responsabilitat de mantenir i 

promoure.  

 

Article 2  
Comissió d'organització)  
 

1. La Comissió d'organització és l'òrgan que té la màxima responsabilitat en 

l'organització del Concurs i gaudeix de totes les atribucions relatives a aquesta 

tasca, llevat de les competències específiques que, per a altres persones o 
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òrgans, prevegi aquest reglament. La Comissió d'organització pot delegar alguna o 

algunes de les seves funcions, sempre que aquesta delegació no sigui general i no 

s'estengui més enllà d'una edició del Concurs.  

 

2. La Comissió d'organització està composada per dos membres designats per 

cadascuna de les colles que formen part del Consell Municipal de Castells, el 

president del Jurat, el coordinador del Concurs i el secretari del Concurs, designat 

per la Secretaria general de l'Ajuntament entre els seus funcionaris abans del 30 

de juny de l'any anterior a la realització del Concurs. Aquest últim no té dret de vot.  

3. Presideix la Comissió d'organització un dels dos representants de la colla a la 

que correspongui, d'acord amb l'ordre rotatiu anual tradicional. La mateixa colla 

determina quin dels seus representants és el president de la Comissió, que és, així 

mateix, el president del Concurs.  

 

4. El president del Concurs convoca la reunió constitutiva de la Comissió 

d'organització després de la finalització de l'edició anterior i sempre abans del 31 

de juliol de l'any anterior a la realització del Concurs següent. Per a aquesta reunió 

són convocats els representants de les colles, a través d'una notificació a les 

colles respectives, així com el coordinador del Concurs i el secretari del Concurs, a 

través d'una notificació al president del Consell Municipal de Castells. La primera 

reunió de la Comissió d'organització té com a únic punt de l'ordre del dia el 

nomenament del president del Jurat, el qual, a partir de la seva acceptació passa a 

formar part de la Comissió.  

 

5. El president del Jurat ha de ser escollit entre persones independents i amb 

coneixements notoris sobre el món casteller.  

 

6. Els acords de la Comissió d'organització es prenen per majoria simple i, en cas 

d'empat, el president disposa de vot de qualitat.  
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7. El president del Concurs, o la persona en qui delegui, és l'única persona que pot 

expressar-se públicament en representació de l'organització del Concurs.  

 

8. Si algun dels membres de la Comissió d'organització, llevat del president del 

Jurat, no compleix amb les tasques que li siguin assignades o deixa d'assistir de 

manera reiterada a les sessions, aquesta pot acordar, després d'una votació en 

què la persona concernida no pot participar, instar a l'entitat o institució que l'ha 

nomenat a què el rellevi.  

 

9. El president del Jurat pot ser remogut per les causes previstes en l'apartat 

anterior mitjançant una acord de la Comissió, després d'una votació en què el 

mateix president del Jurat no podrà participar. Després de prendre aquest acord i 

en la mateixa sessió, la Comissió ha de nomenar un nou president del Jurat 

 

Article 3  
(Comissió tècnica)  
 

1. La Comissió tècnica s'encarrega de vetllar per l'adequació del Reglament del 

Concurs de Castells de Tarragona a l'evolució del món casteller, així com a les 

altres circumstàncies que vagin canviant amb el transcurs del temps. Així mateix, 

la Comissió tècnica nomena els membres del Jurat, llevat del seu president, 

supervisa la seva activitat i exerceix la resta de competències que li atorga el 

reglament present.  

 

2. La Comissió tècnica està composada pel president del Jurat, que, així mateix, la 

presideix; dos membres designats per cadascuna de les colles que formen part del 

Consell Municipal de Castells, un dels quals preferiblement pertanyent a la direcció 

tècnica de l'agrupació; i el secretari del Concurs, que no té dret de vot.  

 

3. El president del Jurat convoca la reunió constitutiva de la Comissió tècnica una 
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vegada ha estat nomenat i sempre abans del 30 de setembre de l'any anterior a la 

realització del Concurs.  

 

4. Els acords de la Comissió tècnica es prenen per majoria simple i, en cas 

d'empat, el president disposa de vot de qualitat.  

 

5. Si algun dels membres de la Comissió tècnica, llevat del president del Jurat, no 

compleix amb les tasques que li siguin assignades o deixa d'assistir de manera 

reiterada a les sessions, aquesta pot acordar, després d'una votació en què la 

persona concernida no pot participar, instar a l'entitat que l'ha nomenat a què el 

rellevi.  

 

6. El president del Jurat només pot ser remogut mitjançant el procediment de 

l'apartat 9 de l'article 2.  

 

Article 4  
(Coordinador del Concurs)  
 

1. El coordinador del Concurs és el màxim responsable executiu de l'organització 

del concurs i, d'acord amb la Comissió d'Organització, exerceix totes les funcions 

que aquesta li assigni.  

 

2. El coordinador del Concurs és nomenat per l'Ajuntament de Tarragona entre el 

seu personal amb experiència acreditada en la gestió d'espectacles i grans 

esdeveniments.  

 

3. El nomenament del coordinador del Concurs s'ha de fer, en qualsevol cas, 

abans del 30 de juny de l'any anterior a la realització del Concurs.  
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Article 5  
(Jurat)  
 

1. El Jurat és la màxima autoritat durant el desenvolupament del Concurs i les 

decisions que pren en exercici de les seves competències són inapel·lables.  

 

2. El Jurat està composat pel seu president, una persona en representació de 

cadascuna de les sis colles participants millor classificades en l'Índex de Colles 

Castelleres a 31 d'agost de l'any en què es dugui a terme el Concurs, i el secretari 

del Concurs, que no té dret de vot.  

 

3. Cadascuna de les colles a les què es refereix l'apartat anterior ha de proposar a 

la Comissió tècnica, abans del 20 de setembre, un dels seus membres com a 

candidat a formar part del Jurat del Concurs. La Comissió tècnica els ha de 

nomenar abans del dia 25 de setembre.  

 

4. Una vegada nomenats, el president del Jurat pot convocar als membres del 

Jurat tantes vegades com cregui convenient abans de la realització del Concurs, 

amb la finalitat de preparar les tasques que han de dur-se a terme.  

 

Article 6 
(Director del Concurs)  
 

1. El director del Concurs és el portaveu del jurat durant el desenvolupament del 

concurs i s'encarrega, particularment, de la comunicació interna entre el Jurat i les 

colles. Així mateix, és el responsable d'informar al públic de les incidències que 

vagin succeïnt.  

 

2. El director del Concurs és nomenat per la Comissió d'organització abans del 31 

de juliol de l'any en què es realitza el Concurs.  
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3. Si la Comissió d'organització ho creu convenient, les funcions de l'apartat 1 es 

poden separar, de manera que hi hagi una persona d'enllaç entre el Jurat i les 

colles i una altra que es faci càrrec d'informar al públic. En aquest cas, el primer 

rep el nom de director del Concurs i el segon, de presentador del Concurs.  

 

4. El director del Concurs i, si escau, el presentador del Concurs poden ser 

convocats a les reunions preparatòries del Jurat, si el president d'aquest ho creu 

convenient.  

 

 

Article 7 
(Delegats de colla)  
 

1. Els delegats de colla són els membres de cada colla participant designats per 

aquesta com a representants davant del Jurat.  

 

2. Els delegats de colla són les persones a les que s'adreça el Jurat per comunicar 

qualsevol cosa que cregui convenient a la colla. Així mateix, la colla només pot 

adreçar-se al Jurat a través del seu delegat.  

 

3. Cada colla nomena lliurement el seu delegat i en comunica el nom a la 

Comissió tècnica abans de la realització del concurs.  

 

4. Durant la realització del Concurs, els delegats han d'identificar-se mitjançant els 

signes visibles que defineixi en cada cas l'organització.  

 

5. El Jurat pot consultar als delegats de colla per qualsevol qüestió relativa al 

desenvolupament del concurs i, particularment, per conèixer la seva opinió sobre 

la realització d'una determinada construcció.  

 



Reglament del Concurs de Castells de Tarragona 2006 

 

Capítol segon  

La determinació de les colles participants  
 
 
Article 8  
(Índex de colles castelleres)  
 

1. En la temporada en què es dugui a terme el Concurs de Castells de Tarragona, 

l'organització ha d'elaborar un Índex de colles castelleres.  

 

2. L'Índex de colles castelleres ha d'incloure totes les agrupacions que formen part 

de la Coordinadora de Colles Castelleres.  

 

3. Les colles han d'aparèixer ordenades a l'Índex de colles castelleres d'acord amb 

la puntuació obtinguda tenint en compte les seves cinc millors actuacions,  

realitzades després de l'1 de gener de la temporada en què s'ha de dur a terme el 

Concurs, en base a la taula de puntuacions que s'aprovi per a cada edició. Per 

determinar les cinc millors actuacions s'han de tenir en compte les tres millors 

construccions aixecades en cadascuna d'elles.  

 

4. L'organització ha de fer públic l'Índex de colles castelleres almenys en dues 

ocasions, l'1 de juliol i l'1 d'agost de l'any en què es du a terme el Concurs.  

 
Article 9 
(Colles amb dret de participació)  
 

Les colles membres del Consell Municipal de Castells tenen el dret a participar en 

el Concurs.  
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Article 10 
(Colles seleccionades)  
 

1. El dia 1 de setembre de l'any en què es du a terme el Concurs o, en cas que 

aquest sigui inhàbil, el dia hàbil immediatament posterior, s'ha de reunir la 

Comissió d'organització.  

 

2. En aquesta reunió, s'han de preseleccionar per a la participació en el Concurs 

les divuit primeres agrupacions de l'Índex de colles castelleres, d'acord amb les 

actuacions realitzades fins al 31 d'agost.  

 

3. En cas que alguna de les colles membres del Consell Municipal de Castells no 

estigui entre les colles preseleccionades, el president de la Comissió 

d'organització, en el decurs de la mateixa reunió, ha de demanar als representants 

de la colla o colles no preseleccionades si volen exercir el seu dret a participar en 

el Concurs.  

 

4. En cas que els representants de les colles interpel·lades comuniquin que volen 

exercir el seu dret, la Comissió d'organització ha d'elaborar una llista de colles 

seleccionades on hi figurin les colles no preseleccionades que actuen per dret 

propi i les colles preseleccionades necessàries per completar el número de divuit, 

començant a comptar de manera successiva des de la primera.  

 

5. Si els representants de les colles interpel·lades no manifesten la voluntat de 

l'agrupació que representen de participar en el Concurs, la Comissió d'organització 

ha d'elaborar una llista de colles seleccionades on hi figurin les divuit primeres 

colles de l'Índex de Colles Castelleres.  
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Article 11 
(Colles participants)  
 

1. Immediatament després d'establir la llista de colles seleccionades, la Comissió 

d'organització els ha de trametre la invitació per participar en el Concurs.  

 

2. En cas que alguna de les colles seleccionades manifesti la seva intenció de no 

prendre part en el Concurs, ocupa el seu lloc la colla no seleccionada millor 

situada en l'Índex de Colles Castelleres, que serà convenientment invitada.  

 

3. La llista definitiva de colles participants s'ha de tancar abans de l'11 de 

setembre de l'any en què es dugui a terme el Concurs.  

 

 

Capítol tercer  

Col·locació a plaça i patró d’actuació  
 
 
Article 12 
(Principi general)  
 

La col·locació a plaça de les colles i el patró d'actuació es determinen d'acord amb 

un sorteig i es regeixen per les normes d'aquest capítol. 

 
Article 13 
(Assignació de les colles als grups A, B i C)  
 

Una vegada establerta la llista definitiva de colles participants, l'organització les ha 

de distribuir en tres grups, d'acord amb els criteris següents:  
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a) Formen part del grup A les quatre colles participants millor classificades 

en l'Índex de Colles Castelleres a 31 d'agost de l'any en què es dugui a 

terme el Concurs.  

 

b) Formen part del grup B les vuit colles participants millor classificades en 

l'Índex de Colles Castelleres a 31 d'agost de l'any en què es dugui a terme 

el Concurs, una vegada excloses les que formen part del grup A.  

 

c) Formen part del grup C les sis colles participants restants.  

 
 
Article 14  
(Sorteig)  
 

1. Abans del dia 20 de setembre, l’organització ha de realitzar el sorteig per 

determinar la col·locació de les colles a plaça i el patró d’actuació.  

 

2. El sorteig ha d’assignar un número a cadascuna de les colles participants, 

d’acord amb el procediment següent:  

 

a) Cadascuna de les colles del grup A rep un número, diferent en cada cas, 

de l’1 al 4.  

b) Cadascuna de les colles del grup B rep un número, diferent en cada cas, 

de l’1 al 8.  

c) Cadascuna de les colles del grup C rep un número, diferent en cada cas, 

de l’1 al 6.  
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Article 15  
(Col·locació a plaça)  
 

En funció del resultat del sorteig, la col·locació de les colles a plaça es fa d'acord 

amb el que preveu l'annex 1.  

 

 

Article 16  
(Patró d'actuació en les tres primeres rondes)  
 

1. Les colles participants es divideixen en dos cicles. El primer cicle el conformen 

les colles A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1, C2 i C3. El segon cicle el conformen les 

colles A3, A4, B5, B6, B7, B8, C4, C5 i C6.  

 

2. En cadascuna de les tres primeres rondes les colles actuen agrupades en els 

cicles respectius.  

 

3. Les colles del primer cicle actuen al començament de cada ronda d'acord amb 

en la successió següent: C1, C2, C3, A1, B1, B2, B3, B4 i A2. Abans de la primera 

actuació en solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar 

una construcció inferior o igual al dos de vuit amb folre.  

 

4. Les colles del segon cicle actuen al final de cada ronda d'acord en la successió 

següent C4, C5, C6, A3, B5, B6, B7, B8 i A4. Abans de la primera actuació en 

solitari, actuen conjuntament les colles del cicle que vulguin intentar una 

construcció inferior o igual al dos de vuit amb folre.  

 

5. En el cas que una colla actuï en solitari i intenti un construcció que no li donaria 

aquest dret, aquesta construcció no es considera vàlida als efectes de la puntuació 

final. Així mateix, tampoc es considera vàlida als efectes de la puntuació final 
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qualsevol construcció intentada per una colla que no es correspongui amb la que 

prèviament hagi notificat al jurat.  

 

Article 17  
(Patró d'actuació en les dues últimes rondes)  
 

En les dues últimes rondes, les colles actuen d'acord amb la successió següent: 

C1, C2, C3, C4, C5, C6, B1, B2, A1, B3, B4, A2, B5, B6, A3, B7, B8 i A4. Abans de 

la primera actuació en solitari, actuen conjuntament les colles que vulguin intentar 

una construcció inferior o igual al dos de vuit amb folre.  

 
 

Capítol quart  

Desenvolupament del Concurs  
 
 
Article 18  
(Entrada a plaça)  
 

1. L'organització determina l'ordre d'entrada a plaça.  

 

2. L'organització ha de procurar que l'entrada a plaça es correspongui en la 

mesura del possible amb el patró d'actuació resultant del sorteig, de manera que 

les colles que hagin d'actuar en primer lloc siguin també les primeres en entrar a 

plaça.  

 

3. Les colles participants s'han de presentar, el dia del Concurs, al lloc i en l'hora 

determinats per l'organització, que s'han de comunicar amb un marge de temps 

raonable als delegats de les colles. En cas que no ho facin i en funció de les 

circumstàncies del cas, el Jurat pot imposar-los una sanció econòmica no superior 
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al 30 per cent de la quantitat de diners obtinguda per la colla en concepte de premi 

per la posició final assolida al Concurs o, si l'incompliment afecta de manera greu 

al desenvolupament del Concurs, retirar-los el dret a participar.  

 

4. Les colles participants han de seguir les indicacions de l'organització pel que fa 

a l'entrada a plaça.  

 

5. Les colles paticipants han d'entrar a plaça acompanyades del toc de gralla 

tradicional.  

 

6. En cas que alguna colla no compleixi amb les obligacions contingudes en els 

paràgrafs 4 i 5, el Jurat pot imposar-li una sanció econòmica no superior al 20 per 

cent de la quantitat de diners obtinguda per la colla en concepte de premi per la 

posició final assolida en el Concurs.  

 

Article 19  
(Obligació de seguir les indicacions del Jurat)  
 

1. Una vegada efectuada l'entrada a plaça i fins que finalitzi el Concurs, les colles 

participants resten obligades a seguir les indicacions del Jurat.  

 

2. En cas que una colla incompleixi les obligacions derivades del paràgraf anterior, 

el Jurat pot imposar-li una sanció econòmica no superior al 30 per cent de la 

quantitat de diners obtinguda per la colla en concepte de premi per la posició final 

assolida en el Concurs o, si el cas és particularment greu, retirar-li el dret a 

participar.  
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Article 20 
(Rondes)  
 

1. El Concurs consta de cinc rondes sense dret a repetició.  

2. En les tres primeres rondes, les colles poden actuar sempre que intentin una 

construcció inclosa en la taula de puntuacions, amb les limitacions previstes al 

paràgraf IX de l'annex 2.  

3. En les dues últimes rondes, les colles poden actuar en els casos següents:  

a) Si han assolit menys de tres construccions en el conjunt de les rondes anteriors, 

sempre que intentin una construcció d'acord amb les previsions l'apartat anterior.  

b) Si intenten una construcció superior a les que han carregat o descarregat en les 

rondes anteriors, sempre que aquesta estigui inclosa en la taula de puntuacions.  
 

Article 21  
(Actuació de les colles)  
 

1. Les colles poden intentar tots les construccions previstes en la taula de 

puntuació corresponent, llevat de les excepcions previstes al paràgraf IX de 

l'annex 2.  

 

2. Una colla només pot intentar una construcció en cada ronda.  

 

3. Abans del començament de cada ronda, les colles han de comunicar al Jurat si, 

d'acord amb la construcció que volen intentar, actuaran en solitari.  

 

4. En base la informació proporcionada per les colles d'acord amb el paràgraf 

anterior i el patró d'actuació resultant del sorteig, el Jurat fa públic al començament 

de cada ronda l'ordre d'actuació de les colles.  

 

5. En el moment en què correspon actuar a una colla, aquesta ha de comunicar al 
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Jurat la construcció que vol intentar. Una vegada feta aquesta comunicació, el 

Jurat autoritza la colla a actuar.  

 

6. Quan el Jurat autoritza una colla a actuar, aquesta ha d'iniciar el bastiment de la 

construcció que vol intentar de manera immediata.  

 

7. En cas que es produeixi un endarreriment injustificat, sigui a l'hora de comunicar 

una construcció al Jurat, sigui a l'hora d'iniciar-ne l'intent, i en funció de la gravetat 

del cas, el Jurat pot retirar a la colla el dret a actuar en aquella ronda o pot aplicar-

li una sanció econòmica no superior al 30 per cent de la quantitat de diners 

obtinguda per la colla en concepte de premi per la posició final assolida en el 

Concurs. En cap cas, es podran aplicar les dues sancions.  

 

Article 22 
 (Valoració de les construccions)  
 

1. Després de l'actuació de cada colla, el Jurat determinarà si la construcció 

intentada ha estat carregada, descarregada o ha quedat en intent.  

 

2. A l'hora de valorar una construcció, el Jurat aplicarà les normes contingudes en 

l'annex 2.  

 

2. En cas que hi hagués desacord, el Jurat ha d'arribar a una decisió per votació 

dels seus membres. En cas d'empat, el president del Jurat té vot de qualitat.  

 

3. Abans de la votació, un mínim de tres membres del Jurat podrà exigir que 

aquest revisi l'enregistrament en vídeo de la construcció discutida.  

 

4. El Jurat ha de fer pública la seva decisió una vegada presa.  
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Article 25 
(Pilars de comiat) 
 

1. Després del final de l'última ronda i abans de la lectura de la classificació final, 

les colles participants basteixen els pilars de comiat respectius, que en cap cas es 

consideren vàlids als efectes de la puntuació.  

 

2. Si una colla no basteix el pilar de comiat corresponent, es considera que s'ha 

retirat del Concurs i, per tant, perd el dret a rebre cap premi.  
 
Article 26 
(Penalitzacions)  
 

1. El Jurat penalitza una colla els casos següents:  

 

a) Quan es desmunta el peu, d'acord amb les previsions del paràgraf II de 

l'annex 2.  

 

b) Quan un castell queda en intent, d'acord amb les previsions del paràgraf 

III de l'annex 2. En aquest cas, la penalització és doble.  

 

c) Quan l'acotxador no es col·loca correctament, d'acord amb les previsions 

del paràgraf IV de l'annex 2.  

 

d) Quan no es fa l'aleta o es fa de manera incorrecta, d'acord amb les 

previsions del paràgraf V de l'annex 2.  

 

e) Quan es despenja un casteller, d'acord amb les previsions del paràgraf 

VI de l'annex 2. En aquest cas, cada despenjament representa una 

penalització doble.  
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f) Quan l'enxaneta no baixa de la manera prevista al paràgraf VII de l'annex 

2. En aquest cas, la penalització és doble.  

 

2. Les penalitzacions són acumulatives.  

 

 
Article 27 
(Classificació final)  
 

 

1. Una vegada finalitzats els pilars de comiat, el Jurat fa pública la classificació 

final.  

 

2. En la classificació final, les colles apareixen ordenades de major a menor 

puntuació.  

 

3. La puntuació final és el resultat de la suma de la puntuació de les tres millors 

construccions realitzades per cada colla, d'acord amb la taula de l'annex 1. En cas 

que una colla no hagi arribat a realitzar tres construccions, la puntuació final és el 

resultat de la suma de la puntuació de les que hagi realitzat.  

 

4. En cas que es produeixi un empat, la colla amb menor número de 

penalitzacions ocupa la millor posició en la classificació entre les colles 

empatades. Si el número de penalitzacions és el mateix, la colla que hagi obtingut 

més puntuació en el seu millor castell ocupa la millor posició en la classificació. Si 

la puntuació obtinguda en el millor castell és la mateixa, resol l'empat la puntuació 

obtinguda en el segon millor castell o, si escau, el tercer millor castell. Si l'empat 

no es pot resoldre, les colles comparteixen la posició ex aequo.  
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Article 28 
(Premis)  
 

Cada colla participant rep un premi corresponent a la seva classificació d'acord 

amb la taula de premis que, una vegada descomptada la quantitat corresponent a 

les sancions econòmiques, li hagi pogut aplicar el Jurat.  

 

Capítol Cinquè  

Modificació del reglament  
 

 

Article 29 
(Procediment)  
 

1. Abans del 30 de gener de l'any de realització del concurs, el plenari de 

l'Ajuntament aprova, si escau, les modificacions d'aquest reglament que siguin 

necessàries per tal d'adequar-lo a l'evolució del món casteller o a les necessitats 

organitzatives del concurs.  

 

2. Les modificacions a les que fa referència el paràgraf anterior requereixen un 

informe previ de la Comissió tècnica del Concurs.  

 

 

 

Disposició final  
 

S'aplica supletòriament a aquest reglament la normativa general de l'Ajuntament 

de Tarragona, que, juntament amb el costum casteller, serveix de criteri 

interpretatiu.  
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Annex 1  
 
 
 
 
 
 
 
Situació de les colles a plaça, d’acord amb el resultat del sorteig  
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Annex 2  
 
 
 
 
Protocol de plaça  

 

I. Objecte: El protocol de plaça determina les regles relatives a l’aixecament dels 

castells que ha d’aplicar el Jurat del Concurs de castells de Tarragona a l’hora de 

valorar les construccions, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 22 del Reglament del 

Concurs de Castells de Tarragona.  

  

II. Començament del castell: Es considera que una construcció comença a 

aixecar-se i, en conseqüència, que no pot ser desmuntada sense comptar com a 

intent en els casos següents:  

a) Quan comencen a pujar els terços, en el cas del tres de set, el quatre de 

set, el quatre de set amb el pilar al mig, el cinc de set i el nou de set.  

 

b) Quan comencen a pujar els quarts, en el cas del pilar de sis, el dos de 

set, el quatre de vuit, el quatre de vuit amb el pilar al mig, el tres de vuit, el 

cinc de vuit i el nou de vuit.  

 

c) Quan comencen a pujar els quints, en el cas del pilar de set amb folre, el 

pilar de set, el dos de vuit amb folre, el dos de vuit, el tres de nou amb folre, 

el tres de nou, el quatre de nou amb folre, el quatre de nou, el quatre de nou 

amb el pilar al mig amb folre, el cinc de nou amb folre i el cinc de nou.  

 

d) Quan comencen a pujar els sisens, en el cas del pilar de vuit amb folre i 

manilles, el dos de nou amb folre i manilles, el dos de nou amb folre, el tres 
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de deu amb folre i manilles, el tres de deu amb folre, el quatre de deu amb 

folre i manilles i el quatre de deu amb folre.  

 

e) Quan comencen a pujar els setens, en el cas del pilar de nou amb folre, 

manilles i ajuts.  

 

f) Quan manquen dos pisos sencers per completar la construcció, en el cas 

del tres de set aixecat per sota i el tres de vuit aixecat per sota.  

 

S’entén que un pis comença a pujar quan un dels seus membres deixa de tenir 

contacte amb la pinya, el folre, les manilles o els ajuts, segons escaigui.  

 

El moment de començar el castell és també el moment en què les gralles han de 

començar a tocar.  

 

Abans del moment en què el castell comença, si una colla aixeca un pis per sobre 

de la pinya, completament o parcial, i, tot seguit, el desmunta, es considera com a 

peu desmuntat. Una colla no pot desmuntar el peu del castell més de dues 

vegades en la mateixa ronda.  

 

III. Carregament del castell: Es considera que una construcció està carregada en 

els casos següents:  

a) Quan l’enxaneta posa els dos peus sobre les espatlles del casteller 

immediatament inferior i es deixa anar de mans, en el cas dels pilars,  

 

b) Quan l’enxaneta posa el peu sobre l’espatlla del dos contrari a aquell pel 

que ha pujat, en el cas de les estructures senzilles de dues, tres i quatre.  

 

c) Quan l’enxaneta carrega la part del dos d’acord amb el que preveu 

l’apartat b), en el cas de les estructures de cinc.  
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d) Quan els tres enxanetes han coronat les tres estructures de tres d’acord 

amb l’apartat b) o, en el cas de la utilització d’un sol enxaneta, quan aquest 

corona successivament les tres estructures de tres d’acord amb el que 

disposa l’apartat b), en el cas de les estructures de nou.  

 

e) Quan el pilar roman carregat d’acord amb l’apartat a) i els castellers del 

pis immediatament superior a la pinya o al folre, si escau, s’han deixat anar 

de mans, sempre que, així mateix, deixin el pilar exempt, en el cas de les 

estructures amb el pilar al mig.  

 

f) Quan s’aixeca l’últim pis i l’enxaneta es troba en la posició descrita en 

l’apartat b) en el cas de les estructures aixecades per sota.  

 

L’enxaneta, durant l’aixecament de la construcció, ha d’estar col·locat a l’alçada 

dels dosos i iniciar el coronament del castell una vegada s’aixeca l’últim pis.  

Una construcció aixecada que no arriba a carregar-se es considera un intent.  

 

IV. Posició de l’acotxador: En el cas de les construccions diferents dels pilars, 

l’acotxador ha de col·locar els peus de manera que cadascun d’ells reposi sobre 

les espatlles d’un dos diferent. En cas que la posició de l’acotxador sigui incorrecta 

això no afecta la validesa del castell, encara que implica una desvaloració en 

relació amb una construcció del mateix tipus en què és correcta.  

En qualsevol cas, el castell es considera intent quan l’acotxador no ha col·locat 

almenys un dels peus en la posició correcta.  

 

V. L’aleta: Perquè una construcció es consideri correctament carregada l’enxaneta 

ha de fer l’aleta. L’aleta consisteix en aixecar el braç de manera ostensible en el 

moment de carregar el castell. La no realització o la realització incorrecta de l’aleta 

no afecta a la validesa del castell, encara que implica una desvaloració en relació 

amb una construcció del mateix tipus en què es realitza correctament.  
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VI. Despenjament de castellers: Quan un casteller cau de la construcció fins a la 

pinya, es considera que s’ha despenjat. El despenjament no afecta la validesa del 

castell, encara que implica una desvaloració en relació amb una construcció del 

mateix tipus en què no es produeix. Com a màxim, per considerar el castell vàlid, 

s’admet el despenjament de dos castellers, llevat dels pilars en què no se n’admet 

cap.  

 

VII. Baixada de l’enxaneta i l’acotxador: L’enxaneta i l’acotxador han d’efectuar la 

baixada del castell d’acord amb les previsions següents:  

 

a) En el cas de les estructures simples de dos, tres, quatre i nou, l’enxaneta 

o enxanetes, han de baixar per l’agulla contrària a aquella per la qual han 

pujat.  

 

b) En el cas de les estructures de cinc, l’enxaneta ha de baixar per 

l’estructura del dos. 

  

c) En el cas de les estructures del pilar al mig, el membre el pom de dalt 

que no corona el pilar, ha de baixar de la manera prevista en l’apartat a).  

 

d) En el cas de les estructures aixecades per sota, l’enxaneta i l’acotxador 

han de baixar per agulles diferents.  

 

La baixada incorrecta de l’enxaneta o l’acotxador no afecta a la validesa del 

castell, encara que implica una desvaloració en relació amb una construcció del 

mateix tipus en què es realitza correctament.  

 

VIII. Descarregament del castell: Una construcció es considera descarregada quan 

els membres del pis que, amb la seva pujada, indiquen el començament del 

castell, baixen fins a arribar a la pinya, al folre, a les manilles o als ajuts, segons 

escaigui.  
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IX. Intents no autoritzats: Una colla no pot intentar una construcció en els casos 

següents:  

a) Quan ja l’ha intentat dues vegades anteriorment en la mateixa actuació.  

b) Quan ja l’ha carregat o descarregat en la mateixa actuació.  

c) Quan es tracta un construcció d’estructura idèntica a una que ja ha 

carregat o descarregat en la mateixa actuació. A tal efecte, no comptaran 

com a modificacions de l’estructura les variacions en la base, això és, si el 

castell és net, ordinari, amb folre, amb folre i manilles o amb folre, manilles i 

ajuts, però es consideraran estructures diferents aquelles aixecades per 

sota i aquelles amb el pilar al mig en relació amb les ordinàries de la 

mateixa figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarragona,  

El president de la Comissió Informativa  

i de Seguiment de Serveis a la Persona  

 

 


