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Els Castells
Patrimoni
de la Humanitat

Els Castells constitueixen una activitat col·lectiva que
es desenvolupa en un espai públic a través de l’esforç
coordinat d’un conjunt de persones organitzades en el
si d’una Colla castellera.
Identificats amb camises dels mateix color, aquestes
persones enlairen al so d’una música tradicional unes
construccions humanes que requereixen habilitat
pràctica i preparació, i que serveixen per expressar una
aspiració col·lectiva en un ambient festiu i promouen
una comunió basada en uns sentiments compartits pels
castellers i el públic present a l’actuació.
El fet casteller, per la seva pròpia naturalesa,
treballa i desenvolupa un ventall amplíssim de valors,
que es fa molt difícil de trobar aplegats en una sola
activitat associativa.
Les Colles castellers han esdevingut espais de
solidaritat, cohesió social i integració i a través de
la convivència i de les fites col·lectives, possibiliten
l’establiment d’un lligam personal de lleialtat i
identificació del casteller envers la seva Colla, que va
més enllà dels efímers moments de triomf o de crisi,
amb la particularitat que aquests últims són vistos, en
la majoria de casos, com una oportunitat per superar-se
a través de la intensificació del treball.
Els Castells són el símbol de la cultura catalana.
I gràcies a això i a tots els valors que representen la
UNESCO els ha declarat Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat.
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Força, equilibri, valor i seny
Passió, bellesa i valors

Els Castells són el resultat d’una tradició bicentenària
que vol celebrar les festes més assenyalades intentant
tocar el cel. Els Castells són el punt àlgid de festes
majors a bona part de Catalunya. Però avui els Castells
també es poden deslligar d’aquestes festes tradicionals
i poden esdevenir un moment màgic dins de qualsevol
celebració. Un castell és una imatge plàstica de gran
espectacularitat.

Els Castells representen tot de valors, com el treball
en equip, el compromís envers el col·lectiu, el respecte, la solidaritat o l’esperit de superació que sumats
amb l’espectacularitat de les construccions poden fer
de qualsevol event un moment màgic i inoblidable. El
públic pot participar activament en el castell posant-se
a la pinya, de forma que pot viure el castell i participar
en la seva execució.

Els Valors del fet casteller:
· El treball en equip

· La importància de l’esforç personal per assolir un objectiu

· Les relacions interpersonals

· El treball ben fet

· El compromís personal envers la resta del col·lectiu

· L’esperit de superació

· La tolerància i el respecte a
la diferència

· La lliure acceptació de la tasca assignada i
l’autodisciplina

· La solidaritat personal i també col·lectiva, més enllà de · La importància de les fites col·lectives, perquè en els
l’activitat castellera
Castells no hi ha resultat ni avaluació individual i pel
fet de ser una activitat on tothom és necessari però
· L’autoestima i la confiança envers els companys
ningú és imprescindible
· La capacitat de comunicar-se
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Minyons
de Terrassa
Espectacularitat, innovació i
integració al servei de la tradició
Els Minyons de Terrassa som una agrupació formada
per gent de tota edat i condició, nens, dones, noies,
homes, nenes, tots units amb l’objectiu comú de fer
Castells. I volem fer-los arribar allà on sigui possible.
Creada l’any 1979, la Colla fa més de trenta anys
que porta la festa dels Castells arreu. En aquest període
de temps hem estat capaços d’aconseguir les més
increïbles construccions gràcies a la innovació constant
en aquesta tradició centenària i a la fidelitat als nostres
valors i filosofia.
Això ens ha permès viure els Castells i fer-los
conèixer arreu del món.
Per la Colla, els Castells poden ser moments d’esforç
màxim (quan es tracta d’assolir un repte nou o un
castell límit), però també són moments de fer plegats
una gran festa, una festa compartida entre la Colla i
els espectadors que esdevenen participants actius de
l’espectacle.
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La força dels Minyons
Viu l’emoció de la cultura d’un poble
Els Castells són un espectacle àgil, flexible i participatiu,
amb pocs requeriments tècnics (actuem en places o
carrers, tocant a terra), una exhibició segura tan pel
públic com els participants. Deixeu-vos seduir per
centenars de persones treballant per un objectiu comú,
cercant la glòria eterna en un acte efímer.
Una actuació clàssica consta de tres castells i un pilar
final, però en cada cas es pot adaptar a les necessitats
particulars de cada esdeveniment.
No us calen coneixements especials per viure i gaudir
d’una actuació castellera, per emocionar-vos, simplement
deixeu-vos envoltar per la música tradicional que
acompanya l’exhibició i participeu d’aquesta expressió de
la cultura d’un poble.
Les condicions tècniques requerides depenen de
les construccions a realitzar i del nombre de castellers
i castelleres necessàries per l’actuació, pel que les
condicions de contractació són particulars per a cada cas.
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La Festa
dels Castells
Gaudeix-la de prop
L’èxit casteller dels Minyons de Terrassa, les seves
grans gestes en forma de construccions humanes
aixecades arreu del nostre país, ens han permès donar a
conèixer els Castells internacionalment, en festes, fires,
festivals i trobades tant públiques com privades i tenir
una presència constant en premsa i publicitat treballant
i col·laborant amb diferents marques i esdeveniments.
Algunes de les nostres col·laboracions:
• FC Barcelona
• Yamaha
• Solvia Banc Sabadell
• Unnim
• El Corte Inglés
• FIBA Final Four
• Edinburgh’s Hogmanay Festival
• Akko’s Mediterranean Cultures Festival
• Milan Culture Festival
• Berlin Culture Festival
• Congrés Cardiologia Barcelona
• Fira Internacional Mediterrània de Manresa
• Fira Alimentària de Barcelona
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Presència en Premsa
Història viva en imatges
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Fitxa tècnica
Dades Castelleres:
– 1982: Primer castell de 8 carregat de la Colla, el 4 de 8
– 1987: Primer 2 de 8 amb folre i 5 de 8 descarregats de la Colla
– 1988: Primer 3 de 9 amb folre carregat de la Colla
– 1993: Es carrega el primer castell de gamma extra del segle
XX, l’inèdit 2 de 9 amb folre i manilles (Pag. 2)
– 1994: Primera Colla que signa una actuació amb tres Castells
de nou pisos, descarregant un 4 i un 3 de 9 amb folre, i
carregant el 2 de 9 amb folre i manilles
– 1995: Recuperem un castell llegendari 113 anys després
d’haver– se assolit per única vegada a la història: el 5 de 9
amb folre
– 1996: Es descarrega a la mateixa actuació, per primera
vegada a la història, el 2 de 9 amb folre i manilles i el 5 de 9
amb folre
– 1998: Es descarrega el primer – i únic al segle XX– 4 de 9
net a Girona (Pag. 5), així com el primer 3 de 10 amb folre i
manilles de la història
–  2001: Es descarrega dos cops el mateix any el 4 de 9 net
–  2002: Es descarrega el segon, i fins ara últim, 3 de 10 amb
folre i manilles de la història (Pag. 4).
–  2008: Es descarrega el primer pilar de 8 amb folre i manilles
de la Colla (Pag. 5), es carrega per primera vegada a la
història l’inèdit 3 de 9 amb folre i el pilar i es fa el vano de 6
complert.
– 2009: Es descarreguen per primera vegada a la Colla dos
Castells amb manilles a la mateixa actuació amb el 2 de 9 i el
pilar de 8.

Glosari bàsic casteller:
- Els castells es denominen pel nombre de castellers per pis seguit dels
pisos del mateix (Ex. 3 de 8: 3 castellers per 8 pisos d’alçada) excepte
els denominats Pilar on cada pis està format per un únic casteller.

Nom de la Colla:

Minyons de Terrassa
Any de fundació:

1979
Color de camisa:

Malva
Nivell de Castells:

Gamma Extra
President:

Cesc Poch
T: +34 620 299 400
Cap de Colla:

Albert Pérez
T: +34 620 299 401
Contractació:

Xavier Lleberia
actuacions@minyons.cat
T: +34 636 987 122
Mèdia:

Maria Sánchez
premsa@minyons.cat
T: +34 628 308 508

- Gamma extra: castell d’extrema dificultat, fins el moment només 6 de
les més de 50 colles han realitzat alguna d’aquestes estructures.
- Pinya: castellers que toquen terra i que globalment formen el primer
pis o fonament del castell.
- Folre: conjunt de persones a modus de pinya que serveix de reforç al
segon pis del castell i que es coloquen sobre la primera pinya.
- Manilles: tercera pinya que es coloca sobre el folre.
- Castell carregat: un castell es considera carregat quan l’infant que el
corona (enxaneta) aixeca la ma (fa “l’aleta”).
- Castell descarregat: castell desmuntat després d’haver estat carregat.
- Castell “Net”: en el cas del 4 de 9 es considera “net” quan no té
folre.
- Castell amb “pilar” o “agulla”: castell on un cop coronat, la seva
estructura es desmunta per deixar a la vista un pilar construit al mig.
- Vano: conjunt de pilars simultanis (vano de 6: 1 pilar de 6, dos de 5 i
2 de 4)

Contacte:
Colla Castellera
Minyons de Terrassa

Carrer Teatre, 4-6
08221 Terrassa (Barcelona)
T: +34 937 842 856
minyons@minyons.cat
www.minyons.cat
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