COMUNICAT CONJUNT DE LES 4 COLLES CASTELLERES DE
TARRAGONA EN REFERÈNCIA A LA PROPOSTA DE
SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA
Després de la proposta presentada per part de l’Ajuntament de Tarragona a les
quatre colles castelleres de la ciutat, en la reunió d’avui del Consell Municipal de
Castells, des dels Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els
Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau creiem oportú fer
un comunicat conjunt per a explicar la situació.
Des de les colles de la ciutat som coneixedors de la situació actual que vivim; de
fet, molts dels nostres castellers i castelleres estan patint en primera persona les
conseqüències d’aquesta emergència sanitària. Una vegada més, volem reiterar
el nostre suport a tots els tarragonins i tarragonines, així com a tots els sectors
cívics, esportius, socials i culturals de la ciutat en aquests moments tan
complicats.
Més enllà de l’activitat estrictament castellera, que és la nostra raó de ser, les
colles desenvolupem una funció social i integradora molt important a la ciutat.
Una mostra d’això són els nombrosos actes socioculturals que organitzem durant
les festes majors de la ciutat; la programació complementària de festivals o
festivitats impulsades des de l’Ajuntament en què les colles col·laborem, i totes
aquelles iniciatives pròpies per a crear teixit i riquesa cultural. Així com la nostra
implicació i suport amb tot el teixit associatiu de la nostra ciutat.
En un context social i econòmic com el que
nostre compromís amb aquesta vessant
desenvolupem. Creiem fermament que tenim
allò que estigui a les nostres mans per a
tarragonines i la cultura catalana.

vivim, les colles volem reforçar el
social que fa tants anys que
l'obligació, ara més que mai, de fer
treballar per als tarragonins, les

L’Ajuntament de Tarragona ens ha ofert una ajuda econòmica mitjançant la
creació d’una subvenció nominativa, amb l’objectiu de poder cobrir una part de
les despeses bàsiques de les colles castelleres. Volem agrair a l’Ajuntament
l’esforç que ha fet per a minimitzar l’impacte econòmic i social que patirem les
colles aquesta temporada. Així com el seu compromís amb el fet casteller de la
ciutat mitjançant els acords als que avui hem arribat a la reunió del Consell
Municipal de Castells de cara a la temporada 2021.
Les quatre colles mantenim la il·lusió per a tornar a omplir les places i fer castells
tan aviat com sigui possible; així com el nostre compromís històric en les activitats
socials i culturals de la ciutat.
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