
Treball de fi de grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor/a

Grau

Data

        Tutor/a



Full Resum del TFG
Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau: 

Autor/a:

Tutor/a:

Any:

Titulació:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)

Català:

Castellà:

Anglès



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hazlo simple. Hazlo memorable. 

Hazlo de tal manera que atraiga las 

miradas. Hazlo divertido para leer”. 

Leo Burnett 
  



 

 

 

 

 

AGRAÏMENTS 

 

Agraeixo fermament i principalment a Vicenç Tamborero, tutor d’aquest 

treball, per haver prestat total atenció i dedicació a totes i cadascuna de les 

meves necessitats, ajudant-me i assessorant-me de manera admirable.  

 

Als tres entrevistats que han col·laborat a fer del meu TFG una recerca 

contrastada i de millor qualitat: Arnau Mañé. Sergi Castells i Olga Pons.  

 

Agrair, també, l’ajuda desinteressada de companys i amics castellers: Eduard 

Gil, Francesc Cerdà, Maria Serra i Clàudia Samsó. I al meu pare, Lluís 

Castilla, que ha remogut terra i mar per solucionar els problemes informàtics 

patits al llarg de la recerca elaborada.  
  



Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  1 
 

SUMARI 
1. PRESENTACIÓ – Introducció ...................................................................... 4 

2. MARC TEÒRIC .............................................................................................. 6 

2.1. La comunicació al Món Casteller........................................................ 6 

2.1.1. Comunicació Interna .................................................................... 10 

2.1.1.1. Mitjans tradicionals .............................................................. 11 

2.1.1.2. Mitjans digitals ..................................................................... 12 

2.1.1.2.1. Llocs web ............................................................................. 12 
2.1.1.2.2. Xarxes Socials ..................................................................... 13 
2.1.1.2.3. Aplicacions mòbil ................................................................. 14 

2.1.2. Comunicació Externa ................................................................... 15 

2.1.2.1. Mitjans tradicionals .............................................................. 15 

2.1.2.1.1. Premsa Escrita .................................................................... 15 
2.1.2.1.2. Ràdio ................................................................................... 20 
2.1.2.1.3. Televisió ............................................................................... 22 

2.1.2.2. Mitjans digitals ..................................................................... 22 

2.1.2.2.1. Llocs web ............................................................................. 23 
2.1.2.2.2. Aplicacions mòbil ................................................................. 25 
2.1.2.2.3. Xarxes Socials ..................................................................... 26 

2.2. Tendències en la comunicació castellera ........................................ 29 

2.3. El Món Casteller ................................................................................. 34 

2.3.1. D‟on ve la tradició castellera? ...................................................... 34 
2.3.2. El Món Casteller a dia d‟avui ....................................................... 35 

2.3.2.1. La vida castellera a plaça .................................................... 36 
2.3.2.2. Els “Extraplaces” ................................................................. 37 

3. OBJECTIUS I HIPÒTESIS ........................................................................... 39 

3.1. Objectius principals .............................................................................. 39 

3.2. Objectius secundaris ............................................................................ 40 

3.3. Objecte d‟estudi ................................................................................... 41 

3.4. Hipòtesi ................................................................................................ 41 

4. METODOLOGIA .......................................................................................... 42 

5. ANÀLISI DE LA PRESÈNCIA CASTELLERA ALS MdC ............................ 44 

5.1. La comunicació dels Minyons de Terrassa ..................................... 44 

5.1.1. Equip de comunicació .................................................................. 45 



Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  2 
 

5.1.2. Intencions i objectius ................................................................... 45 

5.1.3. Campanya de la temporada ........................................................ 46 

5.1.4. Mitjans utilitzats  .......................................................................... 47 

5.1.5. Estil i identitat ............................................................................... 57 

5.2. La comunicació de la Colla Vella Xiquets de Valls ......................... 58 

5.2.1. Equip de comunicació .................................................................. 58 

5.2.2. Intencions i objectius ................................................................... 59 

5.2.3. Campanya de la temporada ........................................................ 59 

5.2.4. Mitjans utilitzats ........................................................................... 60 

5.2.5. Estil i identitat ............................................................................... 68 

5.3. La comunicació dels Castellers de Vilafranca ................................ 70 

5.3.1. Equip de comunicació .................................................................. 70 

5.3.2. Intencions i objectius ................................................................... 70 

5.3.3. Campanya de la temporada ........................................................ 71 

5.3.4. Mitjans utilitzats ........................................................................... 71 

5.3.5. Estil i identitat ............................................................................... 79 

5.4. La comunicació dels Castellers de Caldes de Montbui .................. 80 

5.4.1. Equip de comunicació .................................................................. 80 

5.4.2. Mitjans utilitzats ........................................................................... 80 

6. RESULTATS ................................................................................................ 86 

6.1. Gestió dels mitjans per part de les colles analitzades ................... 86 

6.1.1. Ús de les xarxes dels Minyons de Terrassa ................................ 87 

6.1.2. Ús de les xarxes de la Colla Vella Xiquets de Valls ..................... 91 

6.1.3. Ús de les xarxes dels Castellers de Vilafranca ............................ 94 

6.1.4. Ús de les xarxes dels Castellers de Caldes de Montbui .............. 97 

6.2. Comparativa entre colles en la gestió dels mitjans ...................... 101 

6.2.1. Gestió de Facebook ................................................................... 101 

6.2.2. Gestió d‟Instagram ..................................................................... 103 

6.2.3. Gestió de Twitter ........................................................................ 104 

6.2.4. Gestió de Whatsapp i Telegram ................................................ 106 

6.2.5. Gestió de la web ........................................................................ 108 

6.2.6. Gestió del blog ........................................................................... 110 

6.2.7. Gestió de Youtube ..................................................................... 112 

6.2.8. Gestió del Mail ........................................................................... 114 



Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  3 
 

6.3. Comparativa del nombre de seguidors .......................................... 115 

6.4. Aportacions de millora pels Castellers de Caldes de Montbui .... 123 

7. CONCLUSIONS ......................................................................................... 124 

7.1. Conclusions de la recerca ............................................................... 124 

7.2. Valoració personal del treball realitzat ........................................... 128 

8. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA ................................................................ 130 

9. ANNEXOS .................................................................................................. 132 

9.1. Índex d’imatges ........................................................................................... 132 

9.2. Índex de gràfics i taules ............................................................................. 136 

9.3. Taula – resum dels mitjans de què disposa cada colla ........................... 137 

9.4. Guió d’entrevista als responsables de comunicació de cada colla ....... 137 

9.5. Entrevista a Sergi Castells – Minyons de Terrassa ................................. 139 

9.6. Entrevista a Arnau Mañé – Castellers de Vilafranca ................................ 142 

9.7. Entrevista a Olga Pons – Colla Vella Xiquets de Valls ............................ 145 

9.8. Taula de valors de cada colla .................................................................... 148 

9.9. DAFO – Comunicació dels Castellers de Caldes de Montbui ................. 149 

9.10. Taula – resum de l’anàlisi realitzada ....................................................... 150 

 

 

 

 
  



Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  4 
 

1. PRESENTACIÓ – Introducció 

Faixes, camises, pantalons blancs i mocador.  Símbols i icones d‟un món que cada 

cop creix més en la nostra tradició catalana. Els castellers.  

Els castells són gresca, són emoció. Són cultura i són família. I jo fa 3 anys que tinc el 

plaer de gaudir de tot això des de la posició més interna d‟una colla.  Formo part tant 

del nucli de la Junta Tècnica com de l‟equip de comunicació de la Junta Directiva. Sóc 

Escaldada i Ganàpia; castellera de Caldes de Montbui i de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. I cada vegada més m‟adono de la passió i dedicació que es respira en 

aquest ambient.  

Les colles castelleres són entitats culturals sense ànim de lucre amb l‟objectiu de fer 

gaudir la gent, tant castellera com no, transmetent els seus valors i ensenyant les 

construccions que són capaces de fer gràcies a la implicació i esforç que s‟amaga rere 

cada assaig. I per a què això sigui possible cal un element fonamental: la gent.  

Com ho fan les colles per moure i motivar tanta gent? Un cop més, amb el motor que 

ho mou gairebé tot en la nostra societat: la comunicació.  

I és que en aquest cas no parlem d‟una comunicació comercial, ja que no es tracta de 

vendre cap producte ni servei, ni d‟obtenir beneficis econòmics. Parlem d‟una 

comunicació que el que vol és transmetre una ideologia, un sentiment i un conjunt de 

valors. Que busca despertar dins la gent aquella intriga per a descobrir el món 

casteller i unir-se a ell. Potser podríem dir que es tracta de la vessant més corporativa 

de la comunicació. Però no va més enllà que simplement mostrar els valors de 

l‟entitat? 

Aquests i molts més són els dubtes que em sorgeixen quan em paro a pensar i 

analitzar la comunicació d‟aquest tipus d‟entitats culturals. I veient-ho de primera mà, 

puc dir convençuda que les colles castelleres distribueixen la seva comunicació d‟igual 

manera que ho fan les grans marques: dissenyen una estratègia, busquen els insights 

pertinents, inicien una campanya i la segueixen fins a aconseguir els objectius 

prèviament plantejats.  

Fins a quin punt els és rendible aquest esforç? Realment acaben aconseguint el que 

buscaven en un principi? Quin és l‟èxit vertader d‟aquestes campanyes de 

comunicació que, probablement, només es reben dins el mateix món casteller? Com 

podrien aconseguir donar-se a conèixer encara més, d‟una forma efectiva i senzilla?  

 

Quan vaig començar a plantejar-me quin tema escolliria pel meu Treball de Fi de Grau 

sabia que estaria relacionat amb el món casteller. És una part de la meva vida que em 

té captivada, em crida l‟atenció i que em motiva sempre a saber-ne més. Igual que la 
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comunicació. Així doncs, vaig pensar de relacionar ambdues passions i finalment vaig 

decidir que conduiria el meu treball de la manera que presentaré a continuació.  

Tinc curiositat per conèixer més a fons com és la comunicació que s‟empra en aquest 

tipus d‟entitats. M‟agradaria poder catalogar-la dins l‟ampli ventall de la comunicació, 

havent estudiat i analitzat en profunditat el seu funcionament i rendiment.  

És per això que el meu Treball de Fi de Grau anirà orientat al seguiment de les 

campanyes de comunicació de les colles castelleres, amb la finalitat de conèixer tots i 

cadascun dels seus detalls, diagnosticant quins són els punts forts i els punts febles i 

obrint possibles nous horitzons per a poder millorar i treure més partit a l‟esforç que es 

fa des dels departaments de comunicació de cada colla.  

Avui dia la comunicació és el motor bàsic de les colles per donar-se a conèixer al món, 

per la qual cosa considero que aquest estudi podria tenir una alta rellevància pel món 

de la comunicació castellera. Molt probablement obriria els ulls a totes aquelles colles 

que no estan explotant degudament els recursos que tenen en mà i que, si ho fessin 

seguint l‟anàlisi i resultats que plantejaré a continuació, percebrien un canvi immediat 

en la seva forma d‟actuar i el seu reconeixement com a colla i interacció amb el món 

global.  

 

Finalment, concloc aquest primer contacte amb el treball amb la pregunta que m‟ha 

mogut a començar-lo i a decantar-me per aquest tema:  

 

La comunicació castellera; comunicació comercial, corporativa o encara per catalogar? 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. La comunicació al Món Casteller 

“La comunicación es escuchar y no solo hablar. Saber ponerse en el lugar de otros, 

desarrollar la habilidad de direccionar nuestro ángulo de visión y pensamiento con 

aquel con quien deseamos comunicarnos y así permitirle ser escuchado. [...] es un 

medio porque establece contactos, relaciona intereses, genera compromisos y 

lealtades. Al mismo tiempo, procura el intercambio de ideas. La comunicación crea 

espacios” (Pizzolante,  2006:44). 

Veient aquesta primera definició, segons el punt de vista de l‟autor veneçolà, s‟entén 

que la comunicació va més enllà d‟un simple fet unidireccional. Busca transmetre una 

informació, però també rebre‟n d‟altra en la direcció contrària, que sovint és inclús més 

important que la que s‟emet. Per comunicar és fonamental conèixer el qui serà el teu 

oient, posar-te a la seva pell, i ser capaç d‟entendre‟l a la perfecció per tal que la 

informació que li transmetis arribi de la forma més clara i senzilla i no hi hagi lloc a 

dubtes ni a distraccions o desmotivacions. Si es trasllada aquesta forma d‟entendre la 

comunicació a les colles castelleres, s‟arriba a entendre sense problemes la 

preocupació principal dels seus emissors: fer arribar aquesta informació al públic – en 

aquest cas, i majoritàriament, la resta de castellers – de manera atractiva i seductora, 

per aconseguir tant un canvi en el seu comportament com un feedback de receptor a 

emissor per tal de conèixer la rebuda que ha tingut la transmissió del contingut.  

 

Tal com diuen Antonio Hernández Mendo i Oscar Garay Plaza,“la comunicación es un 

proceso de interacción social de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de 

transmisión y que puede influir, con y sin intención, en el comportamiento de las 

personas que están en la cobertura de dicha emisión” (Hernández Mendo i Garay 

Plaza, 2005:32).  

Precisament la darrera part de la seva definició és la que busca aconseguir la 

comunicació castellera; una resposta per part del seu públic que es dirigeixi cap a on 

l‟emissor desitja: assistir als assajos, compartir contingut als seus contactes, motivar-

se i sentir els colors de la seva colla, entre d‟altres. I és només per mitjà de la 

comunicació que s‟arribarà a aquest objectiu.  

 

Dins l‟amplitud que presenta el concepte de comunicació, Pierre-Antoine Pontoizeau 

parla en un primer capítol del seu Manuel de communication de les següents 

tipologies: comunicació política, comunicació social i comunicació institucional pública. 

Focalitzant en la tipologia de comunicació de les colles castelleres, es veu clarament 

que no es pot encabir en cap dels tipus d‟aquesta primera classificació, ja que les 
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característiques de la pràctica castellera no coincideixen en cap cas amb la definició 

que en fa de cadascun. 

Més endavant en el mateix exemplar, però, Pontoizeau parla d‟una nova classificació. 

Menciona la comunicació social, institucional, la comunicació – producte, la 

comunicació interna i externa, la comunicació política, governamental, municipal, 

global, l‟sponsoring, el mecenatge i la comunicació  d‟esdeveniments (Pontoizeau, 

1991).  D‟entre aquestes, la comunicació que genera el fet casteller podria emmarcar-

se en les següents: 

 

Comunicació institucional 

La comunicació institucional és aquella que busca aportar una major notorietat i valor 

social a l‟organització en qüestió. “Fa referència, essencialment, a la imatge de marca, 

el seu reconeixement i la seva notorietat”1(Pontoizeau, 1991:150). Aquesta definició 

concorda perfectament amb la voluntat de les colles de ser més reconegudes a nivell 

nacional – i fins i tot internacional, en segons quins casos – per tal de transmetre arreu 

la seva essència de marca, els valors i la bona imatge i fer ressonar el seu nom com a 

colla castellera per tal d‟ampliar tant el nombre de membres com  la seva presència a 

les diferents places del país.  

 

Comunicació interna 

Aquest segon tipus de comunicació fa referència, tal com indica el seu nom, a tota la 

informació transmesa entre els propis membres de la colla, ja sigui de forma vertical 

(des de la Junta o la Tècnica Directiva cap a la resta de la colla), o  horitzontal. Tal i 

com apunta l‟autor, “és una comunicació més informativa que promocional” 2 , que 

busca motivar i harmonitzar les relacions internes de l‟organització, tenint la cohesió, la 

comprensió i l‟equilibri entre els grups com a objectiu principal. (Pontoizeau, 

1991:150). 

Dins les colles castelleres, la comunicació interna és el pilar fonamental per tal de 

mantenir els seus membres informats de totes i cadascuna de les activitats en què 

participa la colla i saber en cada moment quina és la situació d‟aquesta.  

“Sense castellers no hi ha castells”, tal com diu un dels molts càntics que ressonen a 

les places durant les diades castelleres, i és precisament per això que tota colla 

necessita tenir una comunicació interna excel·lent per mantenir la motivació dels seus 

socis ben alta i seguir creixent.  

 

                                                                 
1Traducció d’elaboració pròpia a partir de les paraules textuals del llibre francès 
2Ídem 
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Comunicació externa 

En contraposició a la comunicació interna, l‟externa és aquella que posa en relació 

l‟organització amb els públics externs per tal d‟establir-hi lligams contractuals i/o 

mantenir-hi bona relació. Un cop més, és un tipus de comunicació que contribueix al 

reconeixement i bona imatge de marca, així com a la difusió i promoció de la colla de 

portes enfora. (Pontoizeau, 1991:151) 

 

Comunicació d’esdeveniments 

Aquesta comunicació engloba tot el que condueix a constituir un esdeveniment en 

concret. Busca aportar a nivell tant intern com extern tota la informació necessària per 

oferir a l‟esdeveniment tota la notorietat buscada. “La comunicació d‟esdeveniments no 

es pot concebre sense una comunicació específica de relació contínua amb la premsa 

i els mitjans”3  (Pontoizeau, 1991:153). 

La comunicació d‟esdeveniments, duta al marc casteller, faria referència a totes les 

accions que es realitzen en vistes a algun dels actes que organitzen les colles. En 

aquest cas, l‟acte que sol ser més important i significa més rebombori comunicatiu és 

la diada pròpia de la colla. L‟equip de comunicació se sol encarregar de motivar els 

membres de la colla a assistir a tots els assajos durant les darreres setmanes abans 

de la diada – inclús s‟organitzen assajos especials i extraordinaris on es convida a 

colles externes – , d‟informar la premsa i mitjans de les dades bàsiques de la diada 

perquè puguin cobrir-la periodísticament, d‟elaborar contingut per les xarxes socials – 

cartells, imatges, vídeos... – per fer-ne ressò, etc. Tot això conforma la comunicació 

prèvia al gran esdeveniment que suposa la diada, a la qual també s‟hi ha d‟afegir la 

comunicació posterior: agraïments a les colles convidades, vídeos-resum dels castells 

fets a plaça a la plataforma Youtube, seguiment instantani via Twitter...  

Així doncs, la comunicació d‟esdeveniments és una de les més importants per les 

colles castelleres i sol ser sempre el focus principal de la temporada. Tal i com se cita 

anteriorment de les paraules de l‟autor francès, per a aquest tipus de comunicació és 

imprescindible que les colles mantinguin una relació constant i directa amb la premsa i 

les xarxes socials que, en aquest cas, consisteix en la publicació contínua de contingut 

propi en els perfils socials que posseeix cada una.  

 

Malgrat l‟encaix que té la comunicació del món casteller amb les tipologies 

mencionades anteriorment, s‟ha de tenir sempre present l‟afirmació que puntualitza 

l‟autor abans de distingir-ne aquests grups: “la comunicació no és ni dret ni filosofia, el 

rigor del concepte no és sistemàtic. Les nostres definicions són, doncs, aproximatives, 

                                                                 
3 Ídem 
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ja que són el reflex dels usos i en cap cas el reflex d’una teoria o d’un sistema 

ordenat”4. (Pontoizeau, 1991:149).Amb això, l‟autor vol deixar clar que, més enllà de 

les definicions infinites que hi pugui haver sobre la comunicació i els seus tipus, mai es 

podrà encaixar a la perfecció amb una d‟aquestes ja que no és cap ciència exacta i 

cada tipus de comunicació depèn d‟infinits factors tant interns com externs que la fan 

específica i diferent de la resta.  

És per això que, un cop presentada la classificació que en fa i esmentats els tipus de 

comunicació de què se serveixen les colles castelleres, es pot concloure aquesta breu 

explicació encaixant la comunicació del fet casteller en la següent – també 

diferenciada per l‟autor francès –, en la qual engloba la totalitat de les característiques 

anteriors:  

 

Comunicació global 

La comunicació global és una síntesi dels punts essencials i de les accions que es 

recullen en les tipologies de comunicació comentades anteriorment. “La comunicació 

global es basa en crear una harmonia i una coherència entre la imatge de marca, la 

publicitat, l‟acció interna, el logotip i l‟arquitectura interior. [...] és una veritable acció de 

fabricació de la identitat d‟una organització en tots els seus àmbits”5  (Pontoizeau, 

1991:152) 

Es pot englobar la comunicació castellera, a mode de resum, en aquesta última: la 

comunicació global. Tal i com s‟ha vist, el fet casteller difon una comunicació molt 

completa que va des de l‟àmbit més intern al més extern, passant per la comunicació 

d‟esdeveniments i la construcció de principi a fi d‟una imatge corporativa amb uns 

valors i cultura molt ben marcats. I és precisament per això que és completament 

afirmable que la comunicació que emeten les colles conforma, en la seva totalitat, una 

comunicació global.  

 

 

La comunicació castellera d‟avui dia tracta de plasmar sempre els valors que 

identifiquen la colla però sense centrar-se mai en una sola funció corporativa. Els seus 

missatges van, majoritàriament, destinats a convèncer la gent externa a la colla d‟unir-

se a la vida castellera i passar a formar part de la seva família, o motivar els i les ja 

castelleres a seguir donant el màxim per fer créixer la colla.  

La situació en què es troba actualment encaixa perfectament amb la teoria que 

presenta Verónica Rodríguez Rowe: “la comunicación dejó de ser monopolio de los 

                                                                 
4 Ídem 
5 Ídem 
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medios de comunicación masivos en cuanto a la responsabilidad de entregar 

información a sus públicos; la empresa asumió, con sus empleados, ese rol que 

siempre le perteneció”(Rodríguez Rowe, 2008:13). En aquest cas – i al llarg de totes 

les cites a les que es farà referència –, l‟empresa fa el paper de la colla castellera i, 

més concretament, de l‟equip dedicat a la comunicació d‟aquesta. Amb això s‟il·lustra 

perfectament el canvi que ha sofert la comunicació castellera – i, amb encara més 

èmfasi, la comunicació externa. Antigament corria únicament a càrrec dels mitjans de 

comunicació: ells decidien què i quan difonien informació castellera, quines colles 

presentaven entre els seus articles i quines deixaven de banda. Actualment, però, les 

difusores principals d‟aquesta informació són les mateixes colles i l‟equip de 

comunicació pertinent. Són aquests els qui decideixen quina informació volen 

transmetre, quins objectius busquen complir i s‟organitzen per sí sols per tirar aquesta 

comunicació endavant i arribar al públic que es proposen. Aquest fenomen quedarà 

plasmat perfectament a l‟apartat del treball destinat exclusivament a la investigació i 

anàlisi de la comunicació que fan les colles escollides.  

 

Tal com expressa Miquel Botella i Pahissa a L’univers casteller, avui, els castells estan 

a l‟aparador. “Els mitjans opinaran sobre allò que s‟esdevingui en l‟àmbit casteller i el 

que passi a una colla acabarà repercutint a les altres”. Continua afirmant que, en el 

context mediàtic en què es viu avui dia, les colles han de ser capaces d‟explicar-se per 

sí mateixes o seran uns altres els qui ho faran per elles. “I en aquests temes, no cal 

donar-hi gaires voltes, només hi ha un camí vàlid: el de portar la iniciativa 

comunicativa” (Botella i Pahissa, 2011:90). 

Un cop més, es defensa que han de ser les pròpies colles les generadores de 

contingut, ara més que mai, per avançar-se als mitjans tradicionals i no conformar-se 

amb la informació que aquests puguin difondre sobre elles. Només així aconseguiran 

ser les responsables de tot el que es difongui i seran les decisores de quin rumb volen 

donar tant a la seva comunicació com a la colla en general, ja que la repercussió final 

dels continguts generats recau, directament, sobre les seves condicions com a colla.  

 

2.1.1. Comunicació Interna 

“La  comunicación  interna  es  el conjunto de las actividades  efectuadas por cualquier 

organización para la creación y el mantenimiento  de  buenas  relaciones  con  y  entre  

sus  miembros,  a  través  del  uso  de distintos  medios  de  comunicación  que  los  

mantenga  informados,  integrados  y motivados  para  contribuir  con  su  trabajo  a  la  

consecución  de  los  objetivos organizacionales”(Fernández, 1991). 
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Tal com dicta la definició que fa Fernández, les colles castelleres també generen 

comunicació a nivell intern i vetllen perquè aquesta sigui de la major qualitat possible. 

És considerada tant o més important que la comunicació externa.  

Cada colla té els seus rituals establerts per mantenir contacte directe amb els seus 

membres i socis, i busca sempre ser el màxim de transparent i explicativa amb 

aquests, per tal d‟evitar malentesos i fomentar el benestar intern.  “L‟objectiu  és que la 

gent de la colla conegui tot el que dona de si la colla.”(Castells,  2018) 

Malgrat tenir cadascuna les seves tècniques i estratègies de comunicació pròpies, es 

pot veure una dinàmica comuna: la presència gairebé diària a les xarxes socials.  

La comunicació interna de les colles, doncs, es pot resumir gairebé en la seva totalitat 

amb la presència a les xarxes socials. Les més utilitzades són  Instagram, Facebook i 

Twitter amb finalitats de caire comunicatiu intern, tot i ser xarxes que predominen pel 

seu caràcter extern. A part, però, també utilitzen Whatsapp i Telegram, entre d‟altres.   

No s‟ha de deixar de banda la gran funció que segueix tenint el correu electrònic a les 

colles. És l‟eina fonamental de la comunicació interna.  

Per últim, cal també mencionar la importància de tenir una web pròpia on publicar els 

continguts de colla. Fins i tot algunes han creat un blog propi, tot i no ser gaire comú 

per ara.  

 

 

2.1.1.1. Mitjans tradicionals 

Al llarg de la recerca s‟entendrà per mitjà tradicional aquell que es difon de forma 

física, com són els diaris i les revistes, i la televisió i ràdio.  

En aquest cas, i d‟igual manera que en la comunicació externa, el món casteller està 

tan ficat al món digital que deixa de banda gairebé per complet la pràctica tradicional 

de difusió.  

Per definir els mitjans tradicionals que empren les colles, només es pot parlar de 

cartells impresos i revistes.  

És ja una tradició en totes les colles castelleres la redacció d‟una revista – com a 

mínim – per cada temporada. És una revista completament interna que es reparteix 

durant els assajos, composada per articles redactats pels mateixos castellers. Les 

seccions depenen dels gustos de cada colla i del volum d‟informació que hi hagi per 

difondre en funció de les activitats que ha fet la colla al llarg de la temporada.  

Generalment, és una revista completa amb articles purament castellers – sol englobar 

totes les cròniques de la temporada, gràfica de puntuacions, etc – i d‟altre contingut 

lúdic: entrevistes als nouvinguts, propostes de jocs per la canalla, articles d‟històries 

personals d‟aquells que vulguin compartir-ho, etc.  
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Pel que fa a la cartellística, és una pràctica que va també en decaiguda, ja que cada 

cop més es difonen els cartells per mitjà de les xarxes digitals i no s‟imprimeixen. 

Malgrat aquesta evolució, encara podem parlar de cartells impresos com a forma de 

comunicació – tant interna com externa. Encara hi ha colles que pengen aquests 

cartells al local amb la informació que volen transmetre en cada cas – generalment són 

cartells que publiciten la diada pròpia de la colla o algun acte d‟extraplaça (un viatge, 

una festa o un sopar, entre d‟altres).  

 

 

 

2.1.1.2. Mitjans digitals 

2.1.1.2.1. Llocs web 

Correu electrònic 

El correu electrònic és la plataforma més explotada per les colles castelleres. S‟utilitza 

per fer arribar als seus membres tota la informació detallada dels actes als que 

participa la colla: assajos, diades, viatges, dinars, etc.  

Generalment, les colles tenen més d‟una adreça electrònica segons si es tracta de 

temes referents a la Junta Directiva, a la Tècnica Directiva, a la Comunicació de la 

Colla, etc. 

Aquesta eina permet rebre un feedback directe per part dels i les castelleres i 

mantenir–hi un contacte constant. 

 

Pàgina web i blog 

La pàgina web és un mitjà present a totes les colles, tot i no ser una prioritat per la 

majoria d‟elles. El contingut que s‟hi publica va des de la calendarització de les 

actuacions de tota la temporada fins les fotos de cada diada, passant per les cròniques 

de les actuacions i el recompte de punts que porta acumulat la colla.  

En general, totes les pàgines web castelleres tenen aquest contingut en comú, tot i 

que cada colla en fa la seva pròpia versió i hi afegeix la informació que creu que serà 

rellevant de cara al seu públic. Moltes d‟elles, com a exemple d‟això, hi afegeixen un 

apartat dedicat exclusivament a les notícies castelleres que s‟han publicat – ja sigui 

sobre la pròpia colla o alienes – generant, així, un clipping concentrat en un únic 

suport.  
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Pel que fa al blog, no totes les colles castelleres en tenen. Les que compten amb 

aquesta plataforma, la informació que hi difonen és molt semblant a la de la web, tot i 

que amb una tonalitat més propera i directa.  

 

 

2.1.1.2.2. Xarxes socials  

Whatsapp i Telegram 

Totes dues xarxes socials apareixen de la mà a causa de la similitud de les seves 

funcions i usatges. Generalment, una és excloent de l‟altra: les colles que utilitzen 

Whatsapp no solen tenir Telegram, i a la inversa.  

El seu ús és totalment instantani, fet que les converteix en els dos mitjans de 

comunicació interna més efectius dels utilitzats.  

La metodologia d‟ús és senzilla: es crea un xat en grup on s‟hi afegeixen tots els 

castellers de la colla que hi vulguin ser. Les funcions que s‟utilitzen són molt diverses, 

ja que tant s‟hi difon contingut comunicatiu generat per la pròpia colla com es 

comparteixen difusions alienes al fet casteller, es mantenen converses a nivell 

purament social i es comparteixen arxius multimèdia que tant poden ser de castells 

com no tenir-hi res a veure.  

A Telegram, a més, hi ha la possibilitat de generar un grup de difusió unidireccional – 

eina molt utilitzada sobretot per les colles més grans per evitar que la informació es 

perdi entre línies en un xat i assegurar que tothom tingui tot el contingut a fàcil accés.  

 

Són les xarxes socials que més contribueixen a la cohesió de grup dins la colla, ja que 

els castellers solen aprofitar el grup per xatejar entre ells i compartir vivències 

personals amb la resta de membres.  

 

Facebook, Instagram i Twitter 

Malgrat són xarxes que encaixen molt més en l‟àmbit de comunicació externa, també 

tenen finalitats a nivell intern. Tota la informació que s‟hi difon arriba d‟igual manera als 

membres interns de la colla que segueixen els seus perfils i, gràcies a això, se‟ls 

manté informats en cada moment dels actes pròxims de la colla i de la situació actual 

d‟aquesta.  

És destacable el gran ús que fan les colles d‟avui dia d’Instagram per a penjar 

publicacions de 24h amb missatges urgents o canvis d‟última hora.  
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2.1.1.2.3. Aplicacions mòbil 

El món de les aplicacions mòbils resulta encara bastant desconegut per la major part 

de la societat castellera. Tot i això, aquesta societat és cada vegada més gran, la qual 

cosa fa que el nombre de castellers interessats per les aplicacions mòbils vagi creixent 

poc a poc.  

Quan es parla d‟aplicacions mòbils – a partir d‟ara ens referirem a elles com a Apps –, 

és necessari diferenciar entre les que són pròpies de les colles i les que provenen de 

mitjans de comunicació. A més, existeixen nombroses Apps castelleres en format de 

joc, que no es contemplaran per aquest estudi.  

Per aquest apartat es presenten les Apps privades – que són les creades amb 

finalitats internes – i es deixaran les Apps públiques per a l‟apartat dedicat a la 

comunicació externa. 

 

Apps privades 

Es fa referència a les Apps „privades‟ per parlar d‟aquelles que han creat a títol 

personal les colles castelleres que ho han desitjat.  

Aquestes aplicacions són utilitzades pels castellers de cada colla per tal que tant la 

Junta Directiva com la Tècnica puguin tenir un major control dels seus membres, millor 

preparació dels assajos, organització de les diades i viatges, etc.  

En general, els apartats de què disposen aquestes aplicacions són: enllaç a les xarxes 

socials, agenda d‟actuacions, calendari d‟assajos, planning de cada assaig, 

assistència tant a assajos com a actuacions, notícies d‟actualitat; entenent com a obvi 

que cada colla decideix quin estil donar-li a l‟aplicació i quins apartats afegir o eliminar.  

 

Els Xiquets de Reus, Castellers de Vilafranca, Xics de Granollers, la CVXV o els 

Castellers de la Vila de Gràcia (CVG) són exemples de colles que disposen d‟aquest 

recurs.  
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2.1.2. Comunicació Externa  

Citant de nou a Fernández (1991), “la comunicación externa es  el  conjunto  de  

mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus distintos públicos externos 

(accionistas, proveedores,  clientes,  distribuidores,  autoridades  gubernamentales,  

medios  de comunicación...)  enfocados  a  mantener  o mejorar sus relaciones con 

ellos, a  proyectar una imagen favorable o a mejorar sus productos o servicios”. 

Tal i com explica Sergi Castells – responsable de premsa i comunicació dels Minyons 

de Terrassa – a l‟entrevista6, “l‟objectiu de la comunicació externa és donar a conèixer 

allò que fa la colla i crear una imatge de marca dirigint-nos a través de cada canal amb 

el llenguatge adequat per a apropar a la colla més volum de gent.” Gràcies a aquest 

testimoni es veu clarament com les colles busquen, principalment, engrandir el volum 

de membres i aconseguir la captació de noves castelleres per sobre de qualsevol altre 

objectiu, tot i que no perden de vista transmetre sempre una mateixa identitat i cultura 

corporativa. No deixa de ser, doncs, un tracte directe amb la comunicació com el que 

tenen les empreses lucratives o les marques més reconegudes del país.  

 

2.1.2.1. Mitjans tradicionals 

2.1.2.1.1. Premsa escrita 

Aferrant-nos a les paraules de Santi Terraza a la taula rodona que presenta L’univers 

casteller, avui, per als responsables de premsa parlar de castells és un tema molt 

extens i complex. Els castells són festa, són tradició i cultura. Però també poden ser 

vistos com una pràctica esportiva (Terraza, 2011:135). Per tant, una de les majors 

dificultats amb què treballa la premsa escrita quan tracta amb els castells és el seu 

etiquetatge. Si es parla d‟una notícia periodística al diari, per exemple, és necessari 

emmarcar-la en un dels seus apartats – cultura, esport, societat, patrimoni, etc. Però 

els castells van més enllà de tot això o ho engloben tot en un mateix àmbit. Així doncs, 

el periodista expressa que la premsa ha de fer un tracte especial quan es parla de 

castells i deixar de banda les etiquetes rígides que han existit fins ara.  

Quan es parla de premsa és fàcilment diferenciable la premsa generalista de la 

especialitzada. En aquest cas, el fet casteller és present en tots dos àmbits, però la 

informació que se‟n difon en cadascun és notablement diferent i expressada d‟una 

forma molt variable.  

Per Terraza, parlar del fet casteller en una revista especialitzada és molt més 

agradable que fer-ho en una revista o diari generalista. S‟entén que tot lector de revista 

especialitzada té ja un cert domini del lèxic casteller i uns coneixements previs que 

                                                                 
6Veure Annex 9.5 
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permeten al periodista expressar-se tècnicament sense haver de fer petits incisos 

aclaridors cada vegada que s‟utilitza un terme casteller.  A la premsa generalista, en 

canvi, el discurs que s‟empra ha de ser molt més planer, sense tecnicismes i amb 

molta menys profunditat als detalls de la notícia que es vol transmetre.  

 

Premsa generalista 
“Els mitjans generalistes d‟àmbits amplis no tenen una visió clara de com tractar els 

castells [...] perquè tenen fonamentalment una visió sectorial i molt local dels castells” 

(Capdevila, 2011:136). Actualment, però, aquesta visió sectorial i local no encaixa en 

cap cas amb la situació real del fet casteller, que amb els anys ha esdevingut 

reconegut i present a nivell nacional. És per aquesta manca de concordança entre la 

percepció i la realitat que els mitjans generalistes no han trobat encara la manera 

idònia de reflectir en la seva totalitat el fet casteller, per culpa que sovint s‟aferren al 

pensament que no hi ha un possible llenguatge comprensible a utilitzar que faci que la 

gent totalment aliena als castells pugui comprendre les línies de la premsa dedicades 

a aquests.  

A més, “la visió que tenen els responsables de les redaccions a Barcelona és parlar de 

castells només quan són una excepcionalitat, és a dir, no parlar-ne com un fet normal i 

habitual de la mateixa manera que hi ha les cròniques d‟art, de concerts o, fins i tot, les 

cròniques de toros.”(Terraza, 2011:141) Això encara fa més difícil que el fet casteller 

sigui present habitualment en la premsa generalista, ja que es considera una pràctica 

de poc interès general i només se li dóna importància quan hi succeeixen fets de molta 

rellevància: accidents o caigudes greus, estrenes de castells fins al moment 

considerats impossibles o diades altament reconegudes amb les colles més grans i 

antigues de Catalunya, entre d‟altres exemples, tal com il·lustra la Imatge 1 on es pot 

apreciar que els titulars castellers que apareixen a El Periódico són, fonamentalment, 

de notícies altament impactants o molt rellevants. 

 

 

IMATGE  1:  TITULARS CASTELLERS D'EL PERIÓDICO 
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El discurs casteller a la premsa generalista és mínim i molt puntualitzat, i en pocs 

casos es mostra en forma de publicacions periòdiques o de secció fixa com sí que es 

fa en el cas dels esports, per exemple. 

 

Actualment, els mitjans de premsa escrita generalista que parlen de castells s‟estan 

fins i tot veient reduïts. El País n‟és un clar exemple: ha deixat d‟incloure contingut 

casteller entre les seves pàgines i, tot i tenir un cronista que forma part d‟una colla, no 

vol en cap cas que dediqui una sola línia al fet casteller.  “La reducció de paginació al 

Diari de Tarragona o El Punt o la no existència, per primer cop en més de vint anys, 

d‟un programa d‟actualitat castellera a SER Reus-Tarragona en són exemples prou 

eloqüents” (Soler,  2004: 99). 

Títols com La Vanguardia, l’Ara, El Punt-Avui i El Periódico de Catalunya són els diaris 

més destacats d‟entre la premsa generalista que dediquen – només de tan en tan – 

una part de les seves planes a breus – i sovint amb errors inclosos – resums 

castellers, sempre i quan es tracti d‟un fet altament rellevant. Aquests 4 títols formen la 

totalitat de diaris generalistes d‟abast nacional que s‟editen a Catalunya. Per tant, es 

pot afirmar que tota la premsa escrita generalista que neix a Catalunya dedica un 

espai al fet casteller, tot i que caldria fer una llarga i extensa explicació de com és 

aquest espai i amb quina freqüència s‟hi destina, per entendre el descontentament 

general de les colles castelleres amb aquests mitjans.  

L‟Avui continua sent el que dedica més espai a la informació castellera, tal com 

puntualitza Guillermo Soler.  

Té dues pàgines cada dilluns – a càrrec de Joan Beumala – on publica, a la primera, 

informació castellera l‟endemà de les actuacions que considera més destacables i, a la 

segona, un esquema d‟altres actuacions, dos breus i una entrevista. A més, cada 

quinze dies dedica una plana sencera a publicar el rànquing.  

La Vanguardia segueix el mateix model de publicació que El Punt Avui, i hi afegeix la 

difusió de reportatges els divendres i una agenda en el suplement dedicat a les 

comarques tarragonines. “S‟intenta oferir una informació castellera digerible per a un 

ampli públic, no només l‟estrictament casteller. S‟aposta per unes cròniques fresques i 

històries humanes que tenen noms i cognoms”, deia Ramon Francàs – responsable de 

la secció.  

L’Ara unifica tota la informació castellera els dilluns, fent referència a les actuacions 

que hi ha hagut el cap de setmana anterior. Quan s‟aproximen grans jornades 

castelleres, a més, dedica articles especials a difondre‟n contingut.  
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En el cas d‟El Periódico, s‟intenta amb més èmfasi recollir tots els castells destacables 

del cap de setmana.  

 

A aquests cal afegir-hi una llarga llista de diaris locals – sobretot del Camp de 

Tarragona – que s‟encarreguen de cobrir les notícies castelleres, majoritàriament, 

quan la localitat en qüestió acull una diada. En aquest cas, el diari publica una notícia 

prèvia a la jornada i una posterior, contingut de la qual sol ser generat directament per 

la colla amfitriona – el seu equip de comunicació – que l‟envia al mitjà perquè aquest li 

publiqui.  

En el cas del Diari de Tarragona, es publiquen dues pàgines setmanals: una prèvia a 

les actuacions, el dissabte, on hi inclou l‟explicació de les intencions que tenen les 

colles que participaran de la diada, un article d‟opinió, notícies breus i el resum del 

rànquing; i una segona pàgina els dilluns amb la crònica del cap de setmana.  

Altres noms de diaris locals que dediquen una petita secció al món casteller són Regió 

7, Diari de Sabadell o Diari de Girona, el 9 Nou o La Mañana de Lleida.  

 

 

 

 

Premsa especialitzada  

Quan es passa de parlar de premsa generalista a especialitzada, en termes de 

castells, la visió és completament diferent.  

Malgrat no es tracti d‟una activitat massivament seguida a nivell comunicatiu – com sí 

que ho seria, per exemple, el futbol – els castellers compten amb diversos títols 

destinats a la difusió de contingut casteller. Aquest cop – i a diferència del mencionat a 

l‟apartat anterior – els articles tendeixen a ser de qualitat, ben expressats i redactats 

per un especialista en el tema. El llenguatge que s‟hi utilitza és molt més tècnic i es 

parla en profunditat de cada tema que s‟exposa.  

Els títols que més destaquen entre la societat castellera són El Diari Casteller, Revista 

Castells, Ara Castells i Món Casteller. A part d‟aquests, reconeguts a nivell nacional, 

també trobem publicacions locals especialitzades, sobretot en les localitats que 

compten amb una colla castellera gran com Vilafranca del Penedès, que publica la 

revista El 3 de vuit.  

Els títols de revistes locals especialitzades en castells, a part del ja mencionat 3 de 

Vuit,  es completen amb els 3 següents:El Vallenc, La Fura i Hora Nova.  
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El Vallenc és el setmanari de Valls i l‟Alt Camp, que dedica una secció nombrada “Toc 

de gralla” a parlar de castells. Majoritàriament fa referència a colles vallenques, tot i 

que també inclou de tant en tant informació destacada del món casteller en general.  

La Fura és el setmanari de l‟Alt i Baix Penedès i, igual que l‟anterior, conté una secció 

dedicada plenament als castells. 

Per últim, Hora Nova és el setmanari empordanès i publica contingut casteller a nivell 

comarcal sempre que ho considera, sense tenir una secció marcada ni establerta una 

freqüència de difusió en concret.  

 

Pel que fa als mitjans comentats a nivell nacional, la majoria no disposen de cap versió 

impresa. Si bé és cert que existeixen lectures que parlen íntegrament del fet casteller 

des d‟infinitat de perspectives – purament tècnic, des de la visió comunicativa, ètica, 

social, com a cultura popular, etc –totes corresponen a llibres que es poden definir 

com a fonts secundàries i, en cap cas, difusors de contingut provinent directament de 

colles castelleres. El fet casteller es mou bàsicament a través de les xarxes, per la qual 

cosa la llista de premsa  escrita especialitzada en castells i impresa, a nivell nacional, 

es veu reduïda fins a un sol títol: la Revista Castells.  

La resta d‟espais especialitzats destinats als castells s‟exposen en el posterior apartat 

Mitjans digitals. 

 

Revista Castells 

Castells és una revista bimestral d‟informació i contingut casteller que difon actualitat, 

història, estudis i anàlisis tècnics, reportatges, cròniques de les diades, entrevistes, 

llibres, trobades i música. El seu equip és el responsable i creador de la Nit de Castells 

– acte que va començar a fer-se l‟any 2007, en què són convidades totes les colles de 

la CCCC, institucions, empreses patrocinadores i mitjans de comunicació del món 

casteller, i on es fa entrega a les colles guanyadores de 4 premis: trajectòria castellera, 

iniciativa social, beca Castells i ambaixador Castells. En els seus principis era una 

revista impresa però actualment es mou bàsicament al món digital, editant un sol 

exemplar imprès per any. 

 

 

 

IMATGE  2:  PORTADA REVISTA CASTELLS 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Castells_-_Revista_castellera_independent.JPG
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2.1.2.1.2. Ràdio 

La comunicació castellera en ràdio, tal com s‟explica a la Revista Castells, ha estat 

present des de finals de la dictadura. Als anys setanta, al Penedès, es van començar a 

sentir les primeres cròniques d‟actuacions i retransmissions de diades a les ones. 

Inclús algunes emissores van ser en aquella època les pioneres en inaugurar 

programes especialitzats per parlar de castells.  

“Actualment, malgrat la crisi econòmica del grup d‟emissores pioneres, la ràdio 

castellera d‟abast nacional manté una bona salut amb el paper de Catalunya Ràdio, 

que compta amb un espai setmanal fixe d‟una hora entre juny i novembre des de fa 

tretze temporades, i amb cròniques castelleres des dels seus inicis” (Revista Castells, 

juny 2017). 

“La presència dels castells a la ràdio [...] fluctua entre els programes especialitzats, les 

seccions dins espais generalistes i les retransmissions” (Soler, 2004:102) 

A aquestes retransmissions s‟ha de destacar la presència dels castells a RAC1, que 

darrerament s‟ha afegit a la llista d‟emissores que difonen les cròniques de les 

actuacions més destacades en els seus informatius i, fins i tot, s‟ha encarregat de 

retransmetre alguna diada en directe.  

Tot i semblar irònic, la major força a la ràdio la tenen les emissores locals, com Ràdio 

Vilafranca, per exemple, que destinen programes sencers a parlar de castells incloent 

entrevistes a membres de les colles, entre molts d‟altres espais.  

 

Catalunya Ràdio 

L‟emissora Catalunya Ràdio és, actualment i des de mitjans dels anys noranta, la 

referència de les colles castelleres i els aficionats a aquest món.  

Des de llavors fins avui, el programa 3 Rondes ha anat guanyant cada vegada més 

força, posicionant-se com el programa casteller més escoltat a Catalunya. El seu 

format no es distancia del d‟un informatiu, enfocant tot el contingut al fet casteller i 

incloent-hi entrevistes, tertúlies i diverses seccions dedicades a aspectes concrets, 

com El Baròmetre Casteller – secció en què es repassen els resultats de les 

actuacions de la setmana.  A més del programa setmanal, el 3 Rondes s‟encarrega de 

cobrir les retransmissions en directe de les diades més importants. 

 

Rac1 

Des de l‟any 2012, l‟emissora emet informació castellera de forma puntual, posant 

èmfasi en les cites destacades de Valls, Tarragona i Vilafranca. A més, dediquen una 

part dels seus informatius i espais especialitzats a difondre les cròniques castelleres. 
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Ràdio Vilafranca 

Ràdio Vilafranca és la reconeguda com “la ràdio més castellera de totes”. Actualment 

el seu programa estrella és el Va de castells, nascut l‟any 2007 i emès cada diumenge 

al vespre. En aquest s‟hi inclou un repàs setmanal de totes les actuacions que hi ha 

hagut, reportatges sobre fets destacats, entrevistes i tertúlies, actualitat, l‟agenda 

d‟actuacions i el termòmetre casteller (molt semblant al baròmetre de Catalunya 

Ràdio). A més, també s‟encarreguen de les retransmissions.  

En addició a aquest programa, Ràdio Vilafranca també inclou les cròniques castelleres 

en els seus informatius i una tertúlia d‟actualitat cada dilluns a les 9 del matí, on es 

convida diversos representants dels Castellers de Vilafranca.  

 

A part d‟aquestes 3 grans emissions castelleres, la llista d‟emissores que retransmeten 

diades o difonen informació del món casteller és molt més llarga. Tots els programes 

segueixen un patró molt semblant, normalment amb una periodicitat setmanal i 

mesclant cròniques d‟actuacions amb tertúlies de convidats castellers, entrevistes, 

repassos del rànquing i de l‟agenda castellera.  

La llista la completen els següents programes radiofònics: Toc de Castell (Tarragona 

Ràdio), Des de la plaça del blat (Ràdio Valls-Hit 103), Mirant amunt (Mataró Ràdio), La 

Torre de 7 (Ona La Torre), Plaça de Nou (Ràdio Mollet), Fem Castells (Betevé Ràdio), 

24 castells (Ràdio Igualada), Amunt Saballuts! (Ràdio Sabadell), Fot-li pinya (Ràdio 

Cornellà), L’Agulla (Nova Ràdio), Castells fora d’òrbita (Ràdio Vilablareix), Amunt 

Maduixots (Ràdio Tordera), Inside Castells (Ràdio La Mina), Tots forts! (Constantí 

Ràdio), Rengles Tocant (Ràdio Cubelles), Tanquem Pinya (Cugat Ràdio). A aquesta 

extensa relació de programes se li sumen, també, els espais fixos que ocupen els 

Castellers de Sabadell i els Xics de Granollers en els magazins matinals de les seves 

ràdios locals. 

 

Malgrat la llarga llista d‟emissores que tracten el fet casteller de forma especialitzada, 

encara hi ha emissores importants que no ho fan, com és el cas de la ràdio de 

Terrassa. Tot i ser una ciutat amb dues colles castelleres, totes dues molt ben 

desenvolupades – i una d‟elles els Minyons de Terrassa, altament reconeguda com 

una de les colles més importants i potents de la CCCC –, encara no ha volgut fer el 

pas i dedicar-li uns minuts al fet casteller que omple els seus carrers cada setmana.  
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2.1.2.1.3. Televisió 

A dia d‟avui, els castells estan presents a la major part dels mitjans de comunicació 

que coneixem i, entre ells, a la televisió.  

La televisió és un dels mitjans de comunicació amb major presència dins la societat 

occidental. És per això que és considerada un mitjà bàsic de la comunicació social, 

fins al punt que s‟arriba a dir que dirigeix la nostra cultura i valors a partir del contingut 

que difon. “El poder del medio radica en su capacidad de impacto, penetración social y 

poder hipnótico, debido a su percepción audiovisual” (Cerezo, 1994:16). 

I és precisament aquesta penetració social de què parla Cerezo la que busca el fet 

casteller quan intenta ser-hi present. Tracta de difondre continguts castellers per tal 

d‟arrelar i inculcar els seus valors i passió a tots els espectadors que rebin la 

informació. Busca arribar al públic per mitjà de l‟emoció i la tensió, jugant sempre amb 

la referència constant a la identitat cultural que suposen els castells i el catalanisme 

que hi porten implícit.  

 

La cadena de televisió més reconeguda com a difusora del fet casteller és el Canal 33, 

gràcies al seu ressonat programa Quarts de nou. La seva emissió té lloc cada 

dimecres a les 22h, amb una durada de 30 minuts.  

Quarts de nou és un programa conegut a nivell general i no només entre la comunitat 

castellera, fet que ha aconseguit aportar més notorietat al món casteller i apropar-lo a 

tot el poble català.  

Més enllà d‟aquest programa – i ja més enfocat als castellers actius i interessats – La 

Xarxa ofereix el programa Dosos amunt, cada dilluns. Aquest fa un resum de les 

actuacions més rellevants del cap de setmana, al qual hi afegeix reportatges d‟interès 

humà i actualitat en referència al món que s‟està tractant.  

Va de castells, de Penedès Televisió; Finet i pel mig, de Tac12 i Quarta Ronda, de 

Llobregat Televisió, són els 3 altres programes televisius dedicats exclusivament a la 

difusió castellera. 

 

 

 

2.1.2.2. Mitjans digitals 

“La informació castellera ha tingut en internet, des de ben aviat, un dels seus principals 

vehicles” (Soler, 2004:105). El fet de no disposar d‟una premsa especialitzada ben 

consolidada, sumat a la realitat demogràfica de les colles castelleres (formades per 

gran quantitat de gent jove i moderna), ha propiciat l‟ús intens de les xarxes.  



Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  23 
 

El fet casteller viu integrat al 100% en l‟era digital. Les seves majors vies de 

comunicació rauen en les xarxes socials i els mitjans de comunicació digitals. La 

premsa especialitzada dedicada als castells és difosa majoritàriament a través 

d‟Internet i les colles es comuniquen a nivell extern amb aquests mitjans, també, a 

través de la xarxa.  

A continuació es presenta la relació de mitjans de comunicació més coneguts avui dia 

a Catalunya, dedicats als castells, que es mouen per Internet per arribar al seu públic. 

 

 

2.1.2.2.1. Llocs web 

Les planes web més reconegudes entre els castellers pel seu caràcter informatiu, 

immediat i fiable són El Món Casteller, Portal Casteller, Diari Casteller i Revista 

Castells, sense deixar mai de banda la pàgina oficial de la Coordinadora de Colles 

Castelleres de Catalunya, mostrada en la Imatge 3. 

 

 

IMATGE  3:  PÀGINA WEB OFICIAL DE LA CCCC 

 

Començant per aquesta última, és altament destacable la funció englobadora que fa: 

en una sola pàgina intenta arribar a tot tipus d‟informació que pot ser d‟interès per als 

castellers – rànquings de punts, enllaços a mitjans de comunicació digitals, notícies 

d‟actualitat, agenda d‟actuacions, etc.  

El Món Casteller i Diari Casteller, al seu torn, actuen purament com un diari digital 

completament especialitzat en els castells. Tal com s‟observa a la Imatge 4, divideixen 

la informació en diverses seccions: cròniques, opinió, entrevistes, “salut i castells” i 

Agenda i Resultats, entre d‟altres.  
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IMATGE  4:  PÀGINA D'INICI DE DIARI CASTELLER 

 

En canvi, Portal Casteller traspassa les barreres purament periodístiques i se centra 

en la difusió d‟estadístiques: rànquing, taula de resultats, calculadora pròpia, gràfica 

d‟evolucions i consultes diverses. És un mitjà molt consultat per totes aquelles colles 

que tenen com a sostre el Concurs de Castells i que, per tant, viuen sempre pendents 

de les taules de puntuacions. La Imatge 5 mostra perfectament l‟estètica de la plana 

web i l‟organització del seu contingut.  

 

IMATGE  5:  PÀGINA D'INICI DE PORTAL CASTELLER 

 

Per últim, com ja s‟ha explicat anteriorment, la Revista Castells segueix una línia 

estètica i de contingut completament diferent, basant-se únicament en articles i 

cròniques, a més del resum anual de la Nit de Castells.  
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Aquests mitjans se solen servir de la informació i contingut que les colles castelleres 

els envien per tal de ser nombrades i guanyar, així, més notorietat a nivell mediàtic.  

 

Deixant de banda els llocs web dels mitjans de comunicació, cal nombrar també totes 

les webs i blogs a títol individual de cada colla. Ja explicades les seves funcions a 

l‟apartat Comunicació Interna, en referència a la comunicació externa es difon el 

mateix contingut per tal de deixar a l‟abast de tot interessat la informació que poc a poc 

va generant la colla – fotografies, vídeos, cròniques de les actuacions, agenda 

d‟actuacions properes, etc.  

 

2.1.2.2.2. Aplicacions Mòbil 

Es presenten a continuació les funcionalitats de les aplicacions mòbils generades pels 

mitjans de comunicació massius o per individuals amb una finalitat pública.  

 

 

Apps públiques 

Les aplicacions castelleres obertes i d‟accés no-vetat, van enfocades a difondre 

informació que pot ser d‟interès general per a tot el món casteller. Entre aquest 

contingut destaquen les estadístiques, recompte de puntuacions, agendes 

d‟actuacions i notícies d‟actualitat.  

 

Les Apps que són més destacades segons les valoracions obtingudes a les 

plataformes mòbils de descàrrega d‟aplicacions són Baròmetre casteller i Concurs de 

castells.  

El primer se centra únicament en l‟aspecte més competitiu del fet casteller: els punts i 

premis. Mostra detalladament, colla per colla, quina és la seva posició en el rànquing, 

quins són els castells assolits i quins premis ha guanyat, entre d‟altra informació 

tècnica.  

La segona segueix la mateixa línia que Baròmetre casteller, però portant per títol el 

nom de l‟esdeveniment més esperat per moltes de les colles de la CCCC: el concurs. 

És per això que té més renom que la primera, i dóna a entendre que la informació 

transmesa és més rigorosa. A més, és aquesta informació la que es considera com a 

vàlida a l‟hora de determinar les taules de puntuacions i rànquings i, per tant, a l‟hora 

de publicar quines colles han entrat al concurs i quines no.   

 

 

 



Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  26 
 

2.1.2.2.3. Xarxes socials  

Tal com s‟exposa al llarg del treball, el fet casteller ha avançat a passos de gegant des 

que va néixer i ha sabut adaptar-se a la perfecció als temps en què vivim avui en dia. 

Aquest fet es veu reflectit clarament en el món digital.  

Des de fa aproximadament 10 anys, la nostra societat està abduïda per les xarxes 

socials: Facebook, Twitter, Instagram... i les colles castelleres no en són menys.  

Les xarxes socials s‟han convertit en el focus principal de la comunicació castellera. 

Són el mitjà de difusió per excel·lència, i no només per part de les colles sinó també 

per part dels mitjans de comunicació oficials. Tots aquests agents disposen d‟un perfil 

propi a totes les xarxes, des d‟on comparteixen les notícies d‟actualitat i arriben de 

forma molt més directa i personalitzada als seus públics.  

L‟ús que en fan les colles castelleres és, majoritàriament, dirigit a la gent de la pròpia 

colla o d‟altres, però sempre en relació al món casteller i generalment de portes 

endins. Malgrat això, cal diferenciar-ne l‟ús en funció de la xarxa social de què es 

tracti, ja que no és el mateix discurs el que fan servir per Facebook que per Twitter, per 

exemple.  

Els mitjans de comunicació oficials, en canvi, utilitzen aquestes xarxes socials per 

transmetre i difondre el seu contingut a nivell nacional i de forma més unidireccional 

del que ho fan les colles.  

Al mateix temps, les xarxes també són utilitzades com a mètode de comunicació 

directe entre colles i mitjans, aprofitant la funció de xatejar que ofereixen la majoria. 

Aquest aspecte és altament favorable per les colles, ja que suposa un punt de 

contacte directe amb els mitjans de comunicació que és aprofitat per compartir els 

continguts que genera cada equip de comunicació, demanant als mitjans que ho facin 

públic des del seu perfil online.  

 

Les xarxes socials més explotades al món casteller per dur a terme la comunicació 

externa són Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, sent Instagram i Twitter les més 

freqüentades (Castells, 2018). Telegram i Whatsapp, tot i ser cert que són molt 

utilitzades per la comunitat castellera, les finalitats solen anar més enfocades a la 

comunicació interna. A nivell extern, utilitzen aquestes dues plataformes molt 

puntualment si han de comunicar-se amb altres colles de forma més immediata. 

Normalment, però, es cobreixen aquestes necessitats transmetent la informació a 

través de correus electrònics.  
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Facebook 

La plataforma Facebook és utilitzada per les colles com un mitjà més familiar que la 

resta. Majoritàriament, les colles tenen un perfil com a entitat i és allà on comparteixen 

el contingut que generen: vídeos promocionals, vídeos – resums d‟actuacions, cartells, 

missatges d‟última hora, convocatòries a assajos i diades, etc. A més, però, Facebook 

és una eina molt explotada per les colles castelleres ja que els permet compartir 

continguts aliens, com solen ser notícies de mitjans de comunicació que parlin de la 

colla en qüestió, àlbums de fotos de colles externes, articles que poden ser d‟interès 

per als seus seguidors, etc.  

 

 

Twitter 

Twitter és, actualment, la xarxa per excel·lència dels castellers a nivell tècnic. Amb un 

perfil propi, cada colla publica tota la seva activitat a aquesta xarxa, referent, 

majoritàriament, als actes castellers: resums de la diada mencionant tots els castells 

assolits, felicitacions a colles externes que han coronat castells importants, 

recordatoris d‟assajos importants i diades pròximes, etc.  

Tot i que no totes les colles actuen igual a les xarxes, es pot afirmar que la gran 

majoria fa un ús de Twitter bàsicament tècnic, castellísticament parlant, i no hi solen 

publicar contingut de divertimento o purament estètic com sí que passa a Instagram.  

També és una eina molt útil per a comunicar-se de forma directa amb la resta de colles 

i amb els mitjans de comunicació, així com per mantenir-se informat en tot moment de 

la situació de la resta de panorama casteller.  

Els mitjans de comunicació dedicats al fet casteller també hi són ben presents i difonen 

tot el seu contingut des dels seus perfils. Utilitzen Twitter sobretot per compartir les 

notícies d‟actualitat, per tractar amb les colles, per mostrar-se més propers a la 

comunitat castellera – i tot aquell que hi pugui estar interessat – i per fer un seguiment 

al segon de les diverses diades castelleres que hi ha els caps de setmana.  

 

“Quan no hi havia Twitter t‟havies d‟esperar l‟endemà a llegir el diari que havien fet les 

altres colles a plaça”, declarava Carles Paniello – membre dels Castellers de Sants – a 

una tertúlia de Betevé Ràdio. I seguia: “ets a Twitter i veus què està passant a les 

altres places. D‟aquesta manera pots seguir totes les colles, no només les grans”, 

testimoni que evidencia el gran avantatge de ser presents a Twitter com a colla 

castellera i a títol individual. 
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Els perfils més consultats a Twitter sobre el fet casteller es resumeixen en els 

següents: @AraCastells, @RevistaCastells i @CastellsEnXarxa.@castellsCat,  

@concursdecastells, @VadeCastells, @femcastells, @CastellsEnquest i @Birreiros 

en són altres exemples, tot i que no tan massius.  

 

Cap destacar la labor de Birreiros com a gran diferenciat del panorama internauta 

casteller. És un perfil de les xarxes socials que, tot i tenir la voluntat d‟aparèixer a la 

ràdio amb un programa propi, fins el moment no ho ha aconseguit. Té una manera de 

retransmetre els castells amb una tonalitat ben diferent i innovadora respecte la resta 

de mitjans, sempre amb un toc d‟humor i ironia que els caracteritza.  

 

Youtube 

Aquesta és la plataforma menys explotada de totes les mencionades. No totes les 

colles tenen un perfil creat a Youtube, i la majoria de les que el tenen no li dediquen 

gaire atenció.  

És una eina utilitzada majoritàriament per les colles més grans del món casteller 

català, que aprofiten les seves funcionalitats per pujar els vídeos de les actuacions i 

els vídeos promocionals que generen els equips de comunicació.  

En el cas dels Minyons de Terrassa, per exemple, intenten penjar la mateixa tarda de 

l‟actuació els vídeos de tots els castells que han assolit aquell mateix migdia per tal de 

deixar-ho a l‟abast tant de la gent de la pròpia colla com d‟aquells curiosos que vulguin 

gaudir dels seus castells (Castells, 2018) 

 

Instagram 

Per últim, Instagram – seguint la trajectòria que predomina en general a tota la societat 

actual, no només en termes de castells – és la xarxa més lliure de totes. Cada colla 

amb el seu propi estil, aprofiten aquesta xarxa per lluir fotografies estèticament 

boniques de les seves construccions i compartir els cartells de promoció que genera 

l‟equip de comunicació, fonamentalment.  

Amb la nova funció Insta Stories , però, el seu ús ha augmentat exponencialment i la 

majoria de les colles aprofita aquest espai per publicar, també, notícies d‟última hora, 

per fer seguiment en directe d‟una diada o per penjar fotos i vídeos curts de les 

activitats no estrictament castelleres que s‟organitzen des de la colla.  

Així, es busca mostrar-se més proper als seguidors i ensenyar, sobretot, que el fet 

casteller va més enllà de les actuacions a les places, per tal d‟animar la gent a unir-se 

a la colla.  
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A aquestes conegudes xarxes castelleres, és menester afegir-hi la presència del llistat 

de periòdics generalistes que s‟ha comentat anteriorment que, com pràcticament tots, 

també disposen d‟una versió digital i un perfil com difusors d‟informació, i hi dediquen 

una secció als castells, com és el cas de l‟Ara Castells. D‟igual manera passa amb els 

canals de televisió o de ràdio ja comentats. Inclouen, a més, un seguiment de les 

diades universitàries i no només de les convencionals.  

 

 

 

 

2.2. Tendències en la comunicació castellera 

Darrerament, el món casteller ha experimentat un boom que ha fet augmentar el 

nombre de colles exponencialment, així com també el nombre de castellers i 

castelleres dins de cadascuna d‟elles.  

Segons Guillermo Soler, aquest boom es pot atribuir a la difusió que s‟ha fet del món 

casteller des de les dues perspectives principals que el defineixen: els castells com a 

festa i els castells com a esport. 

Malgrat aquesta afirmació de l‟autor, actualment, i sobretot entre els mateixos 

castellers, es té certa reticència a l‟afirmació que “els castells són un esport”. Si bé és 

cert que la seva pràctica genera un esforç que s‟acaba veient reflectit en una millora 

de la forma física, sobretot en referència a la força de cadascú, entre els castellers no 

és gens acceptat que es parli del fet casteller com una pràctica esportiva. Per a ells va 

molt més lluny que això. És un fet cultural, que, més enllà de treballar la força física, 

inculca uns valors, una disciplina i transmet un missatge arrelat a les tradicions 

populars de la nostra terra que no és en cap cas comparable amb el que comporta, per 

exemple, un club de futbol. Ser casteller és una forma de vida, un estat social, mai 

valorat simplement com una extraescolar o una pràctica esportiva que s‟acaba en el 

moment en què l‟hora d‟assaig s‟ha completat.  

Basat en paraules textuals de Josep Bargalló, “el fet casteller neix en la festa, es 

desenvolupa amb la festa [...] i és, precisament, en la festa que té el seu marc de 

referència i d‟existència” (Bargalló, 2001:54). Aquest – i l‟anterior –  és un fet que 

darrerament atrau molt a nivell general i ha fet que molta gent s‟interessi de sobte pel 

món casteller. A part d‟aquest aspecte, Bargalló valora altres realitats del fet casteller 

que l‟han fet cada vegada més atractiu, entre els quals es destaca el següent: “hi ha, 

finalment, la consciència de la voluntarietat i la solidaritat, la manca de 

professionalisme, la qual cosa subratlla l‟adhesió de l‟espectador a l‟espectacle, facilita 
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el pas de la simple visualització a la col·laboració i, per tant, el pas de veure-ho a 

viure-ho” (Bargalló, 2001:43). 

Així doncs, Bargalló remarca que el fet que els castells siguin vistos com quelcom 

voluntari, que la gent fa per pura passió, fa que les ganes de participar-hi i saber què 

se sent vivint-ho des de dins augmentin. I per tant, segons l‟autor, és per això que 

darrerament les colles castelleres han experimentat aquest positiu boom. Aquesta 

evolució del món casteller també s‟ha vist reflectida en els mitjans de comunicació i en 

el volum de contingut casteller que es difon avui en dia. Si ho comparem amb fa 10 

anys, és molt probable que s‟apreciï un augment important de la presència 

d‟informació castellera a la diversitat de mitjans – ja no només especialitzats en el 

tema sinó també generalistes. Els castells actualment, doncs, “viuen un moment dolç 

en la seva relació amb els mitjans d‟informació” (Ídem), que podríem afirmar amb 

contundència que és clarament una conseqüència de tot el que ha viscut aquest món 

anteriorment.  

 

Darrerament la comunicació en general ha patit un avenç a pas de gegant amb 

l‟emergència de les xarxes socials. Gràcies a això, el món comunicatiu ha pogut 

trencar moltes fronteres que abans semblaven indestructibles i ha donat pas a un 

volum de contingut molt més ampli del que ja hi havia.  

Un d‟aquests passos ha donat peu al naixement de nous generadors de continguts 

que, fa 10 anys, molt probablement no s‟haguessin ni plantejat ser-ho.  

Amb això es fa referència a tots els perfils creats a les diverses xarxes socials que 

plasmen la imatge d‟una empresa, organització, institució o fins i tot d‟una personalitat 

a títol individual – ja sigui algú que ja era reconegut com algú que ha emergit de zero i 

gràcies a les xarxes s‟ha fet famós.  

Les colles castelleres també formen part d‟aquests mencionats anteriorment i, per tant, 

l‟aparició de les xarxes socials també ha suposat un gran canvi i pas de gegant per a 

elles. S‟han convertit, doncs, en generadores de contingut pel benefici propi.  

Tal i com explica Castells a l‟entrevista, antigament la única opció que tenien les colles 

de generar difusió era a través de la premsa o la ràdio, o la cartellera en exteriors. I, 

malgrat existir aquestes, tampoc es podia tenir garantia que finalment difonguessin el 

contingut que se‟ls transmetia per part de les colles (cròniques d‟actuacions, 

majoritàriament). “Ara aquest camp s‟ha ampliat molt més amb la emergència de les 

xarxes socials” (Castells, 2018).  

Així doncs, es pot afirmar que l‟emergència i boom casteller ha vingut donat per la 

combinació dels dos fenòmens recentment comentats: l‟exaltació del fet casteller com 
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a forma de vida i passió, i el naixement de les xarxes socials que han acostat la 

informació castellera a la societat sencera. 

 

 

Les xarxes socials van néixer fa aproximadament 10 anys. 

Instagram – nascuda l‟any 2010 – s‟ha convertit des de llavors fins avui en una de les 

xarxes més explotades per la població jove a nivell mundial, juntament amb Facebook 

– nascuda l‟any 2004. I les colles castelleres no se n‟han mantingut al marge: la 

totalitat de colles que formen la CCCC estan presents, si més no, en una de les dues 

xarxes i la utilitzen amb finalitats comunicatives, tant a nivell intern com extern. Així 

doncs, es pot afirmar que la comunicació castellera ha patit un canvi respecte fa 10 

anys, i aquest canvi ha vingut donat principalment per l‟aparició de les xarxes socials. 

Evidentment, sempre que es parla d‟aquest canvi es fa amb una connotació 

completament positiva, ja que ha permès a les colles generar i difondre el seu propi 

contingut sense haver de dependre de cap agent extern – com eren abans els mitjans 

de comunicació tradicionals – i arribant de forma molt més ràpida i immediata al seu 

públic objectiu.  

 

 

Actualment, les xarxes socials tenen 3.7 mil milions d‟usuaris a nivell mundial, nombre 

que es va veure augmentat en un 10% en el darrer any. Així encara és més clar que la 

presència de les colles a les xarxes socials els ha facilitat la seva expansió, inclús a 

nivell mundial.  

Segons l‟Institut d‟Estadística de Catalunya, el següent gràfic (Taula 1) mostra com 

gairebé la majoria de la població catalana fa un ús diari o setmanal de les xarxes 

socials, basant-se en un estudi realitzat l‟any 2015.  
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TAULA 1: FREQÜÈNCIA D’ÚS DE LES XARXES SOCIALS A CATALUNYA L’ANY 2015.  ELABORACIÓ PRÒPIA  

 

 

 

GRÀFICA 1:  ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE LES DADES DE LA TAULA 1 

 
Gràcies a la Gràfica 1, es pot apreciar perfectament la positivitat que suposa per a les 

colles castelleres ser presents en aquestes xarxes i plataformes. A més, comptant que 

aquestes són dades de l‟any 2015 i, fins a dia d‟avui, les xarxes socials no han fet més 

que augmentar en popularitat, es veu clarament com la presència a les xarxes socials 

no només és percebuda per la gent més jove sinó que fins i tot persones de la tercera 

edat són impactades pel contingut generat a la xarxa. Això, en una colla castellera on 

hi ha gent de totes les edats, és bàsic i molt positiu.  
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Sexe           

Home 2284451 31,4 17,3 13,7 37,5 

Dona 2243439 41,9 17,9 12,6 27,6 

Edat           

De 16 a 24 anys 611956 55,4 21,4 13,4 9,8 

De 25 a 34 anys 858650 50,4 18,3 13,1 18,2 

De 35 a 44 anys 1177200 39,2 17,9 11 31,9 

De 45 a 54 anys 960495 23,5 16,2 15 45,3 

De 55 a 64 anys 635257 20 17,5 15 47,4 

De 65 a 74 anys 284333 24,7 11,6 11,9 51,8 
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Un altre fet de la societat que pot haver contribuït en la millora i augment de la 

presència del fet casteller als mitjans és el reconeixement que va tenir l‟any 2010.  

Concretament el dia 16 de novembre de 2010, la UNESCO va reconèixer el fet 

casteller mundialment com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquest 

pas va suposar un gran rebombori i va fer que se sentís a parlar dels castells a nivell 

internacional, la qual cosa va contribuir encara més a la ruptura de les fronteres i va 

aportar notorietat i reconeixement a les colles, sobretot a aquelles més grans i 

antigues com la CVXV, per exemple. 

En opinió de Botella i Pahissa, però, “creure que amb la declaració de patrimoni de la 

humanitat ja està tot fet seria un error greu. Ha estat una molt bona empenta, 

probablement decisiva pel que fa a la percepció popular, però insuficient quant a 

creadors d‟opinió i a cert periodisme de pes” (Botella i Pahissa, 2011) 

A més, el mateix any 2010, un seguit d‟avenços en el mitjà televisiu en referència als 

castells van succeir: la feina feta en la comissió mixta que va crear-se l‟any 2009 entre 

la CCCC i la Televisió de Catalunya va començar a mostrar els seus fruits. A partir de 

llavors, la presència dels castells a la Televisió de Catalunya va veure‟s multiplicada: 

va augmentar el nombre de notícies castelleres al telenotícies, la presència de castells 

a TV3, el canvi de discurs al Canal 33 i va fer-se un documental sobre castells en 3D a 

TV3. D‟aquesta manera, tal com opina Botella i Pahissa, van acabar “molts anys 

d‟incomunicació basats en la idea, confortable i estèril, que les transmissions 

castelleres eren un peatge que TVC havia de pagar, i s‟ha passat a explorar en comú 

les oportunitats que l‟interès televisiu dels castells pot oferir” (Botella i Pahissa, 

2011:84). A més, en aquest mateix any es va viure una ampliació dels castells inèdits i 

un augment de les colles de Gamma Extra, fet que va donar més impuls al món 

casteller i va multiplicar les visites internacionals de les colles catalanes, donant-los 

encara més notorietat a nivell mundial.  

Així doncs, es pot afirmar amb fermesa que l‟any 2010 va marcar un abans i un 

després en el món casteller tal i com es concep actualment. Però el ressò que tenen 

avui dia els castells no només es deu als fets ocorreguts fa vuit anys.  

 

Analitzant la situació actual que viu Catalunya, l‟auge del sentiment catalanista, amb 

tot el que ha suposat el procés, també ha contribuït en l‟exaltació dels castells com a 

manifestació cultural, tradicional i folklòrica de la terra catalana – fet que ha donat 

molta rellevància i notorietat als castells de tot el país.  
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2.3. El Món Casteller 

Tal i com defineix el llibre El periodisme casteller: un cas d’identitat, els castells “són 

una activitat col·lectiva que forma part del que s‟anomena cultura popular. En concret, 

s‟inscriu dins el que els experts han denominat model festiu camptarragoní-

penedesenc. [...] consisteixen en l‟enlairament de torres humanes que han de ser 

coronades per un petit i posteriorment desmuntades sense que es produeixi una 

caiguda” (Soler, 2004:17).  Així, Guillermo Soler deixa constància d‟una breu i 

excel·lent explicació de què és en síntesi el fet casteller, a nivell purament tècnic. Com 

es veurà a continuació, però, el món casteller no només viu d‟aquestes construccions, 

sinó que comporta moltes d‟altres vivències i activitats que fan dels castells una 

experiència única que va molt més enllà d‟una simple activitat esportiva o extraescolar. 

 

 

2.3.1. D’on ve la tradició castellera? 

Tot i semblar una tradició purament catalana, els castellers no han estat mai una 

creació originària de Catalunya. Per a entendre‟n l‟origen cal remuntar-se a molt abans 

del segle XVIII a València. Allà va néixer la tradició anomenada “Muixerangues”, a 

partir de la qual van derivar-se‟n els castells catalans.  

Aquesta tradició consistia en un seguit de balls valencians que sempre culminaven 

amb un aixecament de torres humanes – certament diferents a les composicions que 

es veuen avui dia a les places castelleres. Finalment, aquesta cloenda  de l‟espectacle 

valencià va anar guanyant força fins a arribar a ser la part més important i esperada de 

la jornada, fet que va donar molt més valor a les torres humanes. I és d‟aquestes d‟on 

se‟n van derivar els coneguts actualment com a „castells‟.  

Podem datar les primeres manifestacions ja anomenades “castells” al darrer quart del 

1700, sent el 1790 el primer any en què ja es diferenciaven amb més precisió els 

castells dels balls valencians.  Malgrat tot, no va ser fins els anys 50 del segle XIX que 

es va produir la divisió definitiva entre aquests dos termes. És a partir de llavors que es 

daten les primeres construccions de 9 pisos documentades, i que es va constituir 

l‟activitat castellera com a diferenciada. 

Els primers en estendre la tradició valenciana a Catalunya, amb algunes 

modificacions, van ser a les comarques del Penedès i el Camp de Tarragona, 

conegudes actualment com “la Zona Tradicional dels castells (ZT)”. Avui dia s‟entén 

per ZT el Camp de Tarragona, el Penedès, la Conca de Barberà i l‟Anoia.  

Les colles pioneres del fet casteller són les que actualment es coneixen com la Colla 

Vella Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls, identificant la ciutat de Valls 
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com la zona d‟ “El km 0 del Món Casteller”, concretament a La Plaça del Blat – primera 

plaça en acollir una diada castellera oficial.   

No va ser fins als anys 80 del segle XX que aquesta pràctica va arribar a altres indrets 

de Catalunya, Catalunya  Nord i les Balears. Així va acabar naixent una tradició que a 

hores d‟ara és de les més arrelades i simbòliques del poble català i que s‟ha acabat 

convertint en Patrimoni de la Humanitat.  

 

 

2.3.2. El Món Casteller a dia d’avui 

Actualment el món casteller compta amb un centenar de colles, fent obvi que la 

tradició no va limitar-se a la Zona Tradicional que  es mencionava abans. Amb 

l‟extensió que va haver-hi a partir dels anys 80, els castells van arribar a tots els 

racons de Catalunya, donant lloc a la ja reconeguda com a “Zona No Tradicional 

(ZNT)”, que engloba les poblacions alienes a les comentades anteriorment com a part 

de la ZT.   

Aquest centenar de colles està regit i gestionat per un òrgan superior: la Coordinadora 

de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC). La seva tasca principal és “vetllar pels 

interessos comuns de les colles castelleres, per fomentar el món casteller i, sobretot, 

per fer que els riscos inherents a l‟activitat que duen a terme quedin garantits sota la 

cobertura d‟unes pòlisses adequades” (Web oficial de la CCCC). La CCCC treballa en 

diversos àmbits:  

 Seguretat i prevenció 

 Comunicació 

 Valors socials del fet casteller 

 Prestigi social 

 Capacitat d‟entesa 

La seva pàgina web és un dels mitjans més consultats a nivell casteller, ja que difon tot 

tipus d‟informació d‟interès general per a aquest món, així com proposa diversos 

projectes que vetllen per aspectes d‟alta repercussió com la protecció i prevenció de 

riscs, la transmissió dels valors fonamentals dels castells o la integració dels 

nouvinguts al fet casteller i les seves colles.  

 

El seu òrgan de govern està format per membres de diverses colles castelleres que 

integren la Coordinadora, elegits en assemblees cada tres anys. Actualment, el 

composen membres de Xiquets de Tarragona, Castellers de la Vila de Gràcia, Marrecs 

de Salt, Castellers de Sants, Margeners de Guissona, Colla Joves Xiquets de Valls 

(CJXV), Castellers d‟Esplugues, Bordegassos de Vilanova, Castellers de Barcelona, 
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Colla Jove Xiquets de Tarragona (CJXT), Nens del Vendrell i Tirallongues de Manresa. 

Amb això es pot apreciar clarament la diversitat d‟orígens, tant geogràfica com 

ideològicament parlant, que estan a dia d‟avui regint la totalitat de colles de Catalunya. 

Així, s‟intenta obtenir una visió i opinió molt més àmplia i contrastada en tots els 

aspectes que tracta la CCCC, per tal d‟evitar, també, situacions „monopolístiques‟ o 

injustes de cara a segons quines colles.  

 

2.3.2.1. La vida castellera a plaça 

L‟activitat castellera culmina en l‟actuació a plaça el cap de setmana – ja sigui dissabte 

o diumenge. A continuació s‟exposa molt breument el funcionament d‟aquestes 

actuacions per tal de facilitar la comprensió de l‟anàlisi posterior i de l‟ús que fan els 

mitjans de comunicació de la informació que es genera durant el desenvolupament de 

la diada.  

 

Una diada és, normalment, protagonitzada per 3 o 4 colles de diferents procedències 

de Catalunya. Aquestes acostumen a portar els millors castells que han assajat per tal 

de fer gaudir el màxim el públic i – algunes d‟elles, - per així sumar més punts de cara 

al Concurs.  

Cada actuació consta de 3 rondes de castells, introduïdes per una ronda de pilars 

d‟entrada i una altra de pilars de sortida. Cada colla alça un castell per ronda, amb la 

possibilitat de repetir-lo a la ronda de repeticions en cas de caiguda o no assoliment 

del castell.  

Cada alçament de castells té tres possibles resolucions: castell carregat (es considera 

carregat quan l‟enxaneta ha fet l‟aleta però no s‟ha aconseguit descarregar per culpa 

d‟una caiguda), descarregat (castell assolit completament), intent (es produeix una 

caiguda abans que l‟enxaneta pugui fer l‟aleta) o intent/peu desmuntat (es desfà la 

construcció a mig camí, sense que hi hagi cap caiguda, per decisió del cap de colla per 

motius tècnics).  

Durant l‟actuació hi ha diverses normes no-escrites establertes que governen el fet 

casteller: les colles han d‟ajudar-se entre elles quan s‟alcen els castells, fent-se pinya 

recíprocament; el silenci a plaça mentre s‟està assolint un castell ha de ser impecable; 

l‟equip de canalla té establert un espai de la plaça determinat i serà allà on romandrà 

durant l‟actuació per tal d‟evitar riscs en referència als infants.  

Un cop finalitzada l‟actuació – i després del parlament de cada cap de colla amb la 

seva agrupació pertinent fent una valoració general de l‟actuació -, els músics de totes 

les colles s‟uneixen i dediquen unes quantes cançons a tothom qui s‟engresqui a 

ballar-les, sobretot orientat a la canalla. Finalment, la colla amfitriona sol convidar a la 
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resta de colles a un piscolavis dins el seu local d‟assaig per tal de fomentar la cohesió 

entre castellers i castelleres i en forma d‟agraïment. De vegades fins i tot es fa entrega 

d‟obsequis a les colles convidades.  

 

Amb això, les colles castelleres van sumant experiències i actuacions que, a més, els 

suposa un augment en punts al rànquing casteller. 

 

Els rànquings 

“El rànquing és un invent periodístic, i respon a la voluntat d‟establir una classificació 

entre les diferents colles. El rànquing recull una concepció plenament instaurada en el 

món casteller des dels seus inicis [...] i mira de fixar-la en un sistema el més objectiu 

possible. “ (Soler, 2004:137). 

La meta de pujar de posicions en el rànquing és entrar a la llista de colles classificades 

pel Concurs de Castells. Aquest consisteix en una jornada celebrada a Tarragona en 

què la competitivitat entre colles castelleres arriba al seu punt àlgid. El funcionament 

és el mateix que en una actuació ordinària, però la quantitat de colles dins la plaça és 

exponencialment major. Totes porten els seus castells més alts per tal d‟assolir el 

màxim nombre de punts i guanyar el concurs, emportant-se, així, un premi econòmic a 

més d‟un reconeixement a nivell nacional i inclús internacional, darrerament.  

 

 

2.3.2.2. Els “Extraplaces” 

Per últim cal parlar també de la vida castellera més enllà de les actuacions i els 

assajos tècnics.  

Com s‟ha comentat al llarg de tot el marc teòric, els castells són festa, és passió i és 

família. No es limiten a un fet esportiu ni a 5 hores de pràctica a la setmana. Les colles 

castelleres preparen, des de la Junta Directiva, nombroses activitats per fomentar la 

cohesió entre els seus membres per donar-se a conèixer de cara al món exterior i per 

fer créixer la colla.  

 

Alguns d‟aquests actes que seran anomenats “extraplaces” es poden resumir en 

viatges, colònies amb la canalla, colònies amb tota la colla, festes tant diürnes com 

nocturnes, sopars de gala al Nadal, sopars d‟inici de temporada, jornades al local 

d‟assaig amb diverses activitats prèviament preparades o dinars després de les 

actuacions de cap de setmana.  

A més d‟aquests actes organitzats per la pròpia junta, el nivell de cohesió que 

s‟aconsegueix entre els i les castelleres és tan gran que també es fa vida més enllà del 
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que es considera purament „oficial‟, amb les cervesetes post-assaig o les excursions 

improvisades als assajos de colles alienes o a les diades senyalades.  

Tot això és d‟important rellevància per als equips de comunicació de les colles, ja que 

generalment són ells qui en difonen la informació des de junta i publiquen – sobretot a 

les xarxes socials – els cartells que promocionen aquestes activitats de cohesió i 

generen contingut posterior amb vídeos i fotografies de les experiències viscudes.  
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3. OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

3.1. Objectius principals 

Els objectius principals d‟aquest estudi es poden englobar en els següents 

punts bàsics: 

 Conèixer en profunditat la realitat de la comunicació de les colles 

castelleres de Catalunya. Aquest és l‟objectiu primordial de l‟estudi, ja 

que abans de fer qualsevol proposta cal, primerament, investigar com 

és actualment la comunicació que es vol tractar, en tots els aspectes 

possibles: comunicació interna, externa, mitjans i suports que utilitza, 

etc. A partir del compliment d‟aquest objectiu, se‟n podrà extreure un 

diagnòstic i procedir a la resolució dels possibles problemes que es 

trobin, amb les propostes de millora pertinents. 

 Catalogar la comunicació de les colles castelleres dins una nova 

etiqueta comunicativa.  Actualment es coneixen les dues branques 

fonamentals de la comunicació: comercial i corporativa. A partir de 

l‟anàlisi de la comunicació castellera que ajudarà a complir el primer 

objectiu, es podrà veure si el contingut difós per part de les colles 

catalanes pot encabir-se dins un d‟aquests dos termes o no. 

 Descobrir quines opcions de futur hi ha en la comunicació de les 

colles castelleres. Un cop coneguda a fons aquesta comunicació, no 

és possible quedar-se estancats en el present. La comunicació és 

moviment constant i adaptació al pas del temps, per això aquest 

objectiu es focalitza en mirar més enllà de l‟avui per a donar pas a una 

millora en el futur de les colles castelleres, comunicativament parlant.  

 

Al seu torn, per a ser més específics, dins d‟aquests tres objectius principals 

se‟n poden desglossar de secundaris, presentats a continuació. 
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3.2. Objectius secundaris 

Cal mostrar clarament com cadascun dels objectius secundaris depèn d‟un 

dels principals, donant a aquest més força i completant-lo.  

 

 Conèixer en profunditat la realitat de la comunicació de les colles 

castelleres de Catalunya. 

o Analitzar quina ha estat l’evolució en la comunicació 

castellera 

o Analitzar com és actualment la comunicació castellera, tant 

interna com externament 

o Descobrir quins són els mitjans de comunicació més 

explotats per part dels equips de comunicació de les colles 

o Conèixer quina és la tonalitat i l’estil predominant en els 

continguts creats per les colles castelleres 

o Verificar si la comunicació difosa arriba al target desitjat i 

quin efecte té sobre aquest  

 

 Catalogar la comunicació de les colles castelleres dins una nova 

etiqueta comunicativa 

o Establir quin és el marc de coneixement necessari per a 

poder catalogar-la 

o Comparar la comunicació castellera amb les dues 

branques que coneixem actualment de la comunicació – 

comercial i corporativa. D‟aquesta manera, es veurà  si la 

tipologia de la comunicació en les colles castelleres pot 

encaixar en algun d‟aquests dos termes o si es decanta per un 

nou tipus de comunicació que fins el moment no s‟ha catalogat.  

 

 Descobrir quines opcions de futur hi ha en la comunicació de les colles 

castelleres 

o Conèixer quina és la opinió actual dels castellers sobre la 

seva comunicació i l’efectivitat d’aquesta 

o Proposar una nova via per transmetre tota aquesta 

comunicació de manera que quedi unificada i més 

accessible. 
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3.3. Objecte d’estudi 

L‟objecte d‟estudi que engloba aquest estudi i que marcarà els marges i 

orientarà la  recerca és la comunicació dins el món casteller.  

 

3.4. Hipòtesi 

Per definir la hipòtesi que es planteja, la recerca s‟ha centrat en l‟actualitat de 

la comunicació castellera. Tot i parlar de les diferents plataformes i mitjans 

utilitzats al llarg del marc teòric, el que més em crida l‟atenció com a 

Millenialque sóc és l‟ús que les colles fan de les xarxes socials i el que la seva 

aparició ha suposat al món dels castells i la seva difusió. Per això, es presenta 

la següent hipòtesi: 

“Les xarxes socials han significat un abans i un després en la 

comunicació del món casteller” 
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4. METODOLOGIA 

Per a la organització i realització d‟aquest estudi s‟ha seguit una metodologia 

basada en l‟anàlisi i el seguiment de les campanyes de comunicació creades per 

les entitats culturals escollides: les colles castelleres. Per tant, l‟anàlisi realitzada 

és purament qualitativa. 

El treball està introduït per una explicació purament teòrica i fonamental per 

comprendre què és el món casteller i quin rol hi té la comunicació. A partir d‟aquí, 

s‟iniciarà amb l‟exposició de l‟anàlisi comentada anteriorment. 

Per aquest seguiment s‟ha escollit 3 colles convencionals, les quals s‟ha 

considerat que són el màxim de representatives per a tota la comunitat castellera: 

els Minyons de Terrassa, la Colla Vella Xiquets de Valls i els Castellers de 

Vilafranca.  

Per una banda, i gràcies al seguiment d‟aquestes colles, es pretén ensenyar la 

realitat de la comunicació que es duu a terme en el dia a dia d‟aquestes entitats 

culturals, podent, també, comparar els trets diferencials de cada colla. D‟aquesta 

manera es podrà veure què predomina en cada una d‟elles pel que fa a la imatge 

corporativa i els valors que intenten transmetre al seu públic.  

D‟altra banda, he escollit la meva pròpia colla –  els Castellers de Caldes de 

Montbui – , per parlar de la comunicació des d‟un punt de vista més funcional i 

organitzatiu. Un cop analitzada i explicada l‟aparença externa de les campanyes, 

es podrà aprofundir en la realitat interna dels equips de comunicació, aclarint com 

s‟organitzen i quins criteris i passos segueixen per a decidir què transmetre i quin 

contingut generar. 

Ja desemmascarada tota la vessant teòrica i exposats els resultats de l‟anàlisi 

realitzada, es presentarà una proposta de millora per a la fluïdesa de la 

comunicació tant a nivell intern com extern dels Castellers de Caldes de Montbui, 

com a colla petita que són.  

Les eines principals utilitzades per a la recerca són els mitjans de comunicació i, 

més concreta i específicament, les xarxes socials.  

El món casteller és un món actualment molt digitalitzat i les seves colles estan 

presents a gairebé totes les xarxes socials, intentant sempre crear el màxim de 

contingut possible i generar moviment als seus perfils per a donar-se a conèixer i 

mantenir les seves comunitats ben informades. Per tant, el seguiment que es 

presenta a continuació està basat fonamentalment en l‟activitat d‟aquestes colles a 

xarxes com Twitter o Facebook, principalment. Malgrat això, també és important 

fixar-se en els mitjans de comunicació convencionals com la televisió o els diaris. 



Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  43 
 

Com a eina fonamental per al desenvolupament d‟aquest treball cal destacar, 

també, el contacte permanent amb castellers de les 5 colles escollides. Tractar 

amb gent que forma les colles de primera mà, que reben i difonen la comunicació 

que s‟hi genera i que en són impactats. Aquest recurs és fonamental per obtenir 

un feedback real de la funció i resultats de les campanyes que es dissenyen dins 

de cada entitat.  Amb tot, les fonts que es tractaran per a l‟estudi són tant 

primàries com secundàries.  

L‟estructura del treball, doncs, es basa en una primera part centrada en el marc 

teòric, on es parlarà tant dels fonaments del concepte colla castellera com dels 

coneixements bàsics que hi ha fins avui dia de la comunicació i les seves diferents 

vessants i tipologies.  

A continuació es presentarà l‟anàlisi realitzada seguida dels seus resultats, així 

com les propostes de millora en base a aquests i, finalment, les conclusions del 

treball.  
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5. ANÀLISI DE LA PRESÈNCIA CASTELLERA ALS MITJANS DE 

COMUNICACIÓ 

Tal i com s‟ha dit anteriorment a la metodologia, la recerca s‟ha basat en l‟anàlisi i 

seguiment de la presència de 4 colles castelleres als mitjans de comunicació, amb la 

finalitat de conèixer a fons com s‟explota la comunicació en aquest món i poder fer 

una comparativa entre colles en funció de les seves característiques constitutives.  

Les colles escollides han estat la Colla Vella Xiquets de Valls – cap a la qual ens 

referirem a partir d‟ara com a CVXV –, els Minyons de Terrassa, els Castellers de 

Vilafranca i els Castellers de Caldes de Montbui.  

Totes elles a excepció dels Castellers de Caldes de Montbui són colles amb unes 

dimensions importants i un gran nombre de membres; són colles grans, tal i com es 

denomina entre castellers. Els Castellers de Caldes, en canvi, és una colla petita, 

amb un nombre més reduït de membres i unes construccions molt més baixes que la 

resta. Aquesta diferenciació és necessària per a entendre des d‟un principi les 

diferències en els usos de la comunicació i, per tant, és important tenir-ho en compte 

a l‟hora d‟analitzar les diferents colles, fer la comparativa i extreure‟n conclusions.  

Aquesta anàlisi s‟ha basat en la comunicació que difon continguts generats per les 

pròpies colles i, per tant, pels seus equips de comunicació corresponents. Els 

continguts generats externament a les colles ja han estat comentats anteriorment al 

marc teòric. Per tant, els mitjans de què s‟ha servit l‟estudi han estat mitjans propis i, 

fonamentalment, els perfils a les xarxes socials.  

Tota la informació s‟ha extret a partir de l‟anàlisi propi dels moviments de les colles a 

les xarxes, a més de la realització d‟entrevistes a membres de cadascuna de les 

colles, tant pertanyents als equips de comunicació com castellers rasos.  

L‟estructura que segueix aquest bloc s‟ha organitzat de la següent manera: 

primerament es presenta l‟anàlisi de cada colla i, a continuació, una comparativa a 

trets generals entre aquestes. 

 

 

 

5.1. La comunicació dels Minyons de Terrassa 

Els Minyons de Terrassa són avui dia la colla castellera de la Zona No Tradicional 

(ZNT) més reconeguda juntament amb els Castellers de Vilafranca, gràcies a les grans 

construccions que han aconseguit assolir i per ser els pioners en castells que mai 

abans s‟havien fet a la història, com el 3d10fm o el 4d10fm.  
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Per a oferir una anàlisi més completa, s‟ha realitzat una entrevista a Sergi Castells, 

responsable de premsa i comunicació de la colla. Gràcies a l‟entrevista s‟ha pogut 

conèixer de primera mà com treballa la comunicació la colla dels Minyons per 

complementar l‟anàlisi pròpia de les seves xarxes.  

 

 

5.1.1. Equip de comunicació 

Tal com explica Castells a l‟entrevista, Minyons té un equip de comunicació format 

actualment per entre 10 i 15 persones, repartides en els diferents àmbits que toquen. 

Aquestes no són persones prèviament formades en comunicació estrictament. El fet 

de formar part de l‟equip de comunicació és un acte totalment voluntari que pot fer 

qualsevol membre de la colla i, per tant, no és necessari tenir uns coneixements previs 

sobre el tema. La majoria dels integrants actuals de l‟equip s‟han format com a 

comunicadors gràcies a la posada directa en pràctica a la seva colla.  

 

L‟organització que segueix l‟equip es basa en repartir les xarxes que exploten entre els 

seus membres: cada membre s‟ocupa d‟una xarxa. Tot i això, a principi de temporada 

es reuneixen plegats i pacten quina serà l‟estratègia i l‟eix que mantindran al llarg de 

tot l‟any. Així, un cop concretat, cadascú es fa responsable de seguir l‟estratègia en la 

xarxa o mitjà que cobreix, pactant els missatges i continguts entre tots i totes. Durant la 

resta de temporada, la comunicació interna que tenen en el mateix equip es realitza 

via Whatsapp, ja que amb la reunió inicial ja ha quedat tot ben establert i no creuen 

necessari repetir trobades periòdicament.  

Un cop establerts els objectius per la temporada, tanta nivell social com casteller i en 

l‟àmbit de comunicació, es fa una calendarització de tots els actes que tindrà la colla al 

llarg de l‟any i la gestió de les accions de comunicació que es duran a terme. Amb tot 

això llest, l‟equip de comunicació es posa en contacte amb una agència externa de 

disseny que s‟ocupa de l‟elaboració de les peces gràfiques i de la imatge de la 

campanya anual. Paral·lelament, cada responsable de cada xarxa es preocupa de 

seguir la calendarització i assolir els objectius establerts per cadascuna.  

 

 

5.1.2. Intencions i objectius 

Els objectius que es plantegen a principi de temporada són uns objectius transversals 

que es repeteixen any rere any.  
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Pel que fa a la comunicació interna, els Minyons de Terrassa tenen molt clar que el 

primer són els seus castellers i és per això que procuren tenir moltíssima cura amb la 

difusió d‟informació entre membres. L‟objectiu bàsic i principal és aconseguir que tots i 

cadascun dels minyons estigui assabentat en tot moment de la situació de la colla i tot 

el que dóna de sí aquesta.  

Quant a la comunicació externa, el focus principal com a objectiu és donar a conèixer 

tot el que fa la colla al món exterior i construir una imatge de marca que sigui 

directament identificada i associada als Minyons de Terrassa. Això ho fan buscant 

sempre estar presents al màxim nombre de mitjans que dediquen espais al fet 

casteller i, al seu torn, cuidant fins l‟últim detall les seves aparicions a les xarxes 

socials que dominen i la producció pròpia de continguts gràfics i audiovisuals. Tots i 

totes les membres de l‟equip són plenament conscients de com es vol posicionar i 

mostrar Minyons davant el seu públic i, per tant, tenen molt establert com han de 

dirigir-se en cada cas a cada canal per tal d‟aconseguir transmetre a la perfecció el 

missatge proposat i apropar més volum de gent a la colla.  

 

 

5.1.3. Campanya de la temporada 

Des de fa aproximadament 3 anys, els Minyons de Terrassa van començar una 

campanya que s‟acabaria convertint en un concepte transversal que ha perdurat fins 

ara en la seva identitat: #SomLaColla.  

Aquesta campanya va tenir molt ressò i va aconseguir ràpidament ser relacionada 

directament amb la colla malva. Ara, doncs, tot el món casteller sap que es parla d‟ells 

quan es fa referència a aquest concepte.  

A partir d‟aquí, Minyons ha mantingut el #SomLaColla com a concepte base de fons, 

al qual hi ha anat afegint i adaptant els nous conceptes ideats per a cada temporada.  

En el cas de la temporada actual, la campanya dissenyada porta per concepte 

#TreuLaBèstia. És una campanya purament emotiva, que transmet una força i 

motivació extremadament alta, a partir d‟un llenguatge èpic i una tonalitat molt sentida i  

contundent. Amb frases com “Volem treure la bèstia castellera que tenim a dins. Estàs 

preparat? El nostre passat és mortal, escrivim un gran futur”, l‟equip de comunicació 

busca remoure el sentiment de colla dels seus membres i motivar-los a seguir creixent, 

apel·lant-los directament amb verbs en primera persona del singular. Volen transmetre 

la passió castellera i minyona que porta cadascú dins, fer que tothom la senti i la 

tregui, amb cert punt de ràbia, per arribar a aconseguir tot el que es proposen 

enguany.  
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És una campanya 360º, com totes les que fa Minyons, ja que es transmet en tots els 

mitjans que exploten, des de cada perfil de les xarxes socials fins a planxar samarretes 

amb el concepte com a merchandising de colla. La Imatge 6 il·lustra l‟estètica del 

concepte de la campanya explicada.  

 

 

IMATGE  6: IMATGE CORPORATIVA DE LA DARRERA CAMPANYA DE MINYONS DE TERRASSA 

 

 

5.1.4. Mitjans utilitzats 

Els Minyons de Terrassa destaquen per ser una de les colles que més presència té als 

mitjans de comunicació i que explota més a fons totes les possibilitats que aquestes 

brinden a l‟usuari. A continuació es presenta la relació de mitjans que utilitzen des de 

la gestió pròpia i l‟ús que en fan de cadascun, ordenats segons la freqüència d‟ús. 

 

Twitter: @Minyons 

Twitter és la xarxa social a la qual Minyons dóna més ús i freqüència de publicacions. 

Ho fa sempre seguint l‟eix transversal establert a principi de temporada i mantenint 

l‟estètica de tota la campanya, unificada amb la resta de xarxes socials, com pot 

observar-se en la capçalera del perfil mostrat a la Imatge 7.  
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IMATGE  7:  CAPÇALERA DEL PERFIL @MINYONS 

 

La finalitat bàsica del Twitter de la colla és deixar constància de tots els actes pròxims 

a la data de publicació, fonamentalment. Mantenir informats els seus seguidors de tota 

l‟activitat de la colla.  

El seu responsable procura donar un moviment constant al perfil, publicant contingut 

gairebé cada dia i inclús més d‟una vegada algun dels dies.  

El contingut que comparteixen sempre manté el mateix format: text i imatge – que 

acostuma a ser tant cartell com fotografia. 

 

Com es veu a la Imatge 8, els posts de @minyons van enfocats a comunicar quines 

són les properes actuacions, a felicitar als seus seguidors en dates senyalades – Dia 

de la Mare, Dia de la Dona, Sant Jordi, etc. – , a constar la seva presència en 

manifestacions per reclamar el dret de Catalunya, a agrair i felicitar colles externes per 

nous castells assolits o per la bona acollida que els han donat a la seva diada i d‟altra 

informació com enllaços a les noves publicacions al blog, vídeos d‟actuacions i cartells 

encoratjant la gent a anar a l‟assaig. A més, fan el seguiment en directe de les diades 

castelleres a les que assisteixen.  

La tonalitat que s‟utilitza és sempre alegre, positiva, juvenil i motivadora.  
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IMATGE 86: POSTS DEL TWITTER @MINYONS 

 

 

 

 

 

Instagram: @minyons 

En segon lloc, mostrat a la Imatge 9, s‟aprecia l‟Instagram de la colla malva. Les seves 

característiques són molt semblants a les de Twitter pel que fa a la freqüència de 

publicació i estètica.  

 

IMATGE  97:  CAPÇALERA INSTAGRAM @MINYONS 
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Totes les publicacions fotogràfiques van acompanyades d‟un text, redactat amb un to 

molt més informatiu tot i que sempre mantenint una distància molt curta amb el lector. 

Destaca per tenir uns tocs molt emocionals i igualment motivadors, per engrescar els 

seguidors a participar dels actes de la colla i sentir la camisa, com es veu a la Imatge 

10.  

 

IMATGE  8:  POST INFORMATIU D'UNA DIADA PRÒXIMA 

 

El contingut de les seves publicacions i la informació 

que es transmet es resumeix en: remarcar dates 

assenyalades – com a Twitter: Dia de la Dona, 

Carnestoltes... – , publicacions en record a castellers 

que, malauradament, ja no són entre nosaltres 7 , 

informació bàsica de les properes actuacions i actes, 

rememorar moments històrics de la colla i castells que 

van marcar un abans i un després, fotografies de la 

presència a les manifestacions, promocions de la nova 

web i actes d‟extraplaces com calçotades, dinars i 

festes, entre molts d‟altres. 

 

 

 

                                                                 
7Imatge 11 

IMATGE  9:  POST EN RECORD D'UN MINYÓ 
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En general, tot el perfil d‟Instagram segueix una línia estètica molt definida, marcada 

pels paràmetres acordats a principi de temporada. Tal com es mostra a la Imatge 12, 

això fa que la presència de la totalitat de la xarxa sigui molt corporativa, mantingui 

relació entre publicacions i quedi unificada.  

 

IMATGE  10:  VISIÓ GLOBAL DEL PERFIL D'INSTAGRAM DE MINYONS 

 

A més de les publicacions diàries al perfil fotogràfic, Minyons explota molt l‟eina dels 

Stories. 

La quantitat d‟Stories que publiquen al perfil depèn del dia de la 

setmana en què estiguem. Normalment, els dilluns, dimecres i 

divendres hi ha més volum de publicacions ja que coincideix amb 

els seus dies d‟assaig. Així doncs, el contingut va dirigit a 

engrescar la gent a assistir a l‟assaig i convèncer-los que tothom 

és necessari per poder fer diades de somnis els caps de setmana. 

I durant aquestes diades, les publicacions d‟Stories també es 

disparen amb la difusió dels castells assolits a plaça, canvis 

d‟última hora als horaris o ubicacions a causa de pluja, etc. 

Durant els dies que no hi ha assaig ni diades, les publicacions 

que es duen a terme són, majoritàriament, fotografies informatives 

d‟actes als que la colla ha assistit o felicitacions en dates 

assenyalades, com mostra la Imatge 13. 

IMATGE 13: INSTA STORY 

FELICITANT LA PASQUAALS SEUS 

FILLOLS 
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A més, també s‟utilitza aquesta funcionalitat d‟Instagram per a fer promoció de 

continguts publicats a altres plataformes: vídeos del Youtube, publicacions de 

Facebook, etc.8 

A la Imatge 14, per exemple, es pot veure com Minyons aprofita el recurs d‟un Insta 

Sories com a reclam perquè la gent assisteixi als assajos i, a més, vegi quins castells 

s‟hi assoleixen.  

 

IMATGE  11:  INSTA STORY EN DIA D'ASSAIG 

A la següent imatge (Imatge 15), en canvi, es mostra clarament com es dirigeixen a la 

colla a través d‟aquest recurs per mantenir-la informada de les decisions preses a 

última hora en cas de pluja. 

 

IMATGE  15:  INSTA STORY D 'ÚLTIMA HORA INFORMANT DE LA REACCIÓ DAVANT LA PLUJA  

                                                                 
8Imatge 16 
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IMATGE  12:  INSTA STORIES FENT PROMOCIÓ DE CONTINGUTS D'ALTRES XARXES  

 

 

Facebook 

Un cop més, Minyons manté una constància ferma en les publicacions d‟aquesta 

xarxa. Hi publiquen, també, gairebé cada dia i repetides vegades segons quan.  

Podem veure-hi més distància respecte a Twitter i Instagram, amb un to purament 

informatiu. Sempre composant les publicacions amb imatges acompanyades d‟un breu 

text bastant formal.  

Exploten la xarxa, sobretot, per compartir pàgines d‟esdeveniments que creen per les 

diades i actuacions que tenen a la vista, amb tota la informació bàsica sobre aquestes, 

com mostra la Imatge 17. Les publicacions sobre esdeveniments propis sempre van 

acompanyades dels seus respectius cartells. A més, aprofiten per compartir-hi enllaços 

de les noves publicacions al blog o nous vídeos d‟actuacions. Molts dels posts són 

iguals o molt semblants als d‟Instagram.  
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IMATGE 17: POST D'ESDEVENIMENT PRÒXIM A FACEBOOK 
 

 

Web i Blog: http://www.minyons.cat/ 

La web de Minyons (Imatge 18) segueix una estètica molt senzilla i entenedora, 

mantenint sempre els seus trets característics i la gamma cromàtica que els identifica. 

Amb la tipografia que ja tenen consolidada, encapçalen la pàgina web amb una imatge 

on transmeten clarament la seva voluntat: que la gent vagi a assaig i s‟enganxi a la 

colla. Per això publiquen de forma ben entenedora els horaris dels seus assajos, 

integrant-los en un cartell de la campanya.  
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IMATGE 18: CAPÇALERA DE LA WEB OFICIAL DELS MINYONS 

 

Dins la web, el navegador permet accedir a informació diversa: calendari, el blog, 

descripció de la colla i de per què tothom hauria de ser Minyó9, la galeria, un espai per 

a què la gent es faci soci i el corresponent apartat de contacte. Sense faltar-hi els 

enllaços a les respectives xarxes socials.  

 

 

IMATGE 19: PUBLICACIÓ A LA WEB DELS MINYONS 

És una web amb un disseny clar i bàsic i molt orientativa, la qual cosa facilita a la gent 

la recerca d‟informació i la seva navegació.  

 

El blog el tenen integrat com a submenú de la mateixa web i, per tant, segueix la 

mateixa estètica i característiques comentades recentment. Els seus continguts són 

molt diversos: entrevistes breus a castellers – a l‟espai Bons i Bones castelleres –

                                                                 
9 Imatge 19 
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cròniques d‟actes organitzats per la colla o novetats del món casteller que els 

impliquen. Tot, redactat amb una tonalitat molt propera, humana, sincera i bromista. La 

Imatge 20 ho il·lustra. 

 

 

IMATGE 20: BLOG DELS MINYONS DE TERRASSA 
 

Mail 

El correu és una eina que Minyons utilitza tant de forma interna com externa. En el 

primer cas, per informar la colla de tota l‟activitat que té Minyons i que ningú quedi 

desinformat. En el segon cas, en canvi, per enviar informació tècnica i promocional a 

mitjans de comunicació externs i públics com la ràdio o la televisió.  

 

Youtube  

El canal de Youtube s‟utilitza per a publicar els vídeos, setmanalment, de les 

actuacions celebrades els caps de setmana, tal com figura a la Imatge 21. Són vídeos 

on es mostren tots els castells assolits. A més, també s‟hi publiquen els vídeos 

promocionals de les campanyes de cada tram.  
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IMATGE 21: PERFIL DE YOUTUBE DELS MINYONS DE TERRASSA 

 

 

Correu postal 

Per últim, cal mencionar que els Minyons de Terrassa han arribat a utilitzar fins i tot el 

correu postal per dirigir-se als seus membres, tot i que d‟una manera molt puntual i poc 

repetida.  

 

 

5.1.5. Estil i identitat 

Tal com testimonia Sergi Castells, Minyons té un estil gràfic molt marcat que els 

acompanya transversalment al llarg de les seves campanyes. Tot i tenir un eix i un 

concepte diferent a cada temporada, el fet de mantenir l‟estil gràfic fa que siguin 

fàcilment identificables les seves publicacions amb la seva identitat com a colla.  

El contingut gràfic de Minyons destaca pel seu característic color malva – fent 

referència al que llueixen a les camises – i una tipografia gran i de pal sec, amb la qual 

organitzen els copies de les gràfiques gairebé sempre amb la mateixa distribució: 

hashtag de la campanya a la part esquerra, informació bàsica de l‟esdeveniment que 

publiciten al marge inferior esquerre, foto enquadrada al centre i una franja plena, 

també de color malva, al llarg de tot el marge inferior. La tipografia sempre la tracten 

amb color purament blanc. Aquest és l‟estil i estètica que segueixen quan es tracta 

estrictament de cartells destinats a promocionar les properes actuacions. Quan, en 

canvi, es tracta d‟esdeveniments un tant diferents (tallers, actes d‟extraplaces, diades 

pròpies, etc.), l‟estètica emprada fa referència a la mencionada però la distribució de 

l‟espai no és exactament el mateix i s‟estén la gamma cromàtica utilitzada afegint-hi 

tonalitats vermelles i grogues, tal com es veu a la Imatge 22 
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IMATGE 22:  CARTELL DE LA XXXIX  DIADA DE LA COLLA 
Gràcies a aquest estil i identitat, Minyons aconsegueix transmetre els valors que 

volen que els identifiqui: Rigor, esforç i compromís 

 

 

5.2. La comunicació de la Colla Vella Xiquets de Valls 

5.2.1. Equip de comunicació 

L‟equip de comunicació de la CVXV està composat per un grup de persones que es 

dediquen a aportar el seu granet de sorra per tal que la colla sigui present als diferents 

mitjans de comunicació.  

La organització que segueix aquest equip de comunicació consisteix en repartir-se les 

tasques en funció de la disponibilitat de cadascun dels seus membres.  

Pel que fa a la informació de cap de setmana, cada setmana s‟encarreguen de crear 

les circulars de les sortides i activitats de la colla i es difonen a cada xarxa. En canvi, 

per als recordatoris constants dels assajos, els responsables de cada xarxa publiquen 

el missatge pertinent cada matí dels dies d‟assaig, a primera hora. Ho publiquen a 

Facebook, Twitter, Instagram i Insta Stories.  

A més, hi ha els responsables de fer el seguiment de l‟actuació cada cap de setmana, 

que s‟encarreguen de publicar tuits per cada ronda amb els castells assolits, i 

concloure-ho amb un tuit resum de tota l‟actuació. A la resta de xarxes – Facebook i 
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Instagram – s‟hi penja directament el resum, sense posar èmfasi en cada ronda a cada 

moment.  

En referència al plantejament de la temporada pel que fa a la comunicació, la CVXV 

focalitza el seu interès en crear campanyes pels que consideren “els plats forts de 

cada any”: Sant Joan, Firagost, Sant Fèlix, Santa Tecla, Concurs i Santa Úrsula. 

Aquestes són les diades en les que posen més èmfasi a l‟hora d‟idear una bona 

estratègia de comunicació i concepte de campanya.  

La gestió de continguts de cara als mitjans externs a la colla no són competències de 

l‟equip de comunicació i, per tant, no s‟ha pogut aconseguir la informació desitjada 

sobre com s‟organitza aquesta branca i quins són els seus objectius i ambicions.  

 

5.2.2. Intencions i objectius 

Les intencions i objectius de la colla no han estat facilitats en l‟entrevista realitzada, ja 

que s‟ha mencionat que no és l‟equip de comunicació l‟encarregat de gestionar la 

comunicació a través de mitjans externs i públics.  

 
Malgrat això, gràcies al seguiment del contingut difós de la mà de la colla i l‟anàlisi 

realitzada, s‟ha pogut intuir que els objectius bàsics i principals de la comunicació de la 

Vella es basen en engrescar el màxim de gent a assistir, sobretot, als assajos, per tal 

de créixer com a colla i poder lluir els castells a plaça com sempre han fet.  

 

 

5.2.3. Campanya de la temporada 

Segons el seguiment i anàlisi realitzats de la temporada actual de la Colla Vella, no 

s‟ha trobat cap constància de campanya elaborada. A l‟apartat següent es detalla la 

informació i estil difós en cada mitjà, però en cap cas està cada publicació i cada mitjà 

unificat en una sola campanya, a diferència dels Minyons de Terrassa que segueixen 

el seu actual #TreuLaBèstia.  

 

Això no vol dir que la CVXV no creï ni dissenyi mai campanyes de comunicació 

específiques, sinó que normalment sol començar-les a difondre quan s‟apropen dates 

assenyalades. En el seu cas, en ser una colla de la Zona Tradicional (ZT), les dates 

fortes arriben de cara a l‟estiu. Per tant, es podria intuir que és per això que en aquest 

moment encara no s‟ha pogut percebre cap tipus de campanya.  
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5.2.4. Mitjans utilitzats 

Twitter: @collavella / @collavellaEnglish 

Les publicacions de la Colla Vella Xiquets de Valls al Twitter són purament 

informatives. Hi comparteixen fotografies de castells i cartells fets expressament per 

convocar la gent als assajos i a les actuacions (Imatge 23). A més, també hi fan els 

seguiments en directe de les actuacions de cap de setmana: publiquen els castells 

assolits a cadascuna de les rondes de la diada, amb una fotografia del castell i un breu 

text amb el nom d‟aquest: 

 

IMATGE 23: POSTS AL TWITTER @COLLAVELLA 

 

 

Per últim, aprofiten el perfil de Twitter per compartir continguts d‟altres comptes – 

retuitar – que han publicat informació que pot ser d‟interès per als seus seguidors: 

actualitat de Valls, actes que s‟hi fan amb relació als castells, etc.  

La tonalitat utilitzada és molt senzilla, clara i informativa.  

 

A més, la CVXV té un segon compte de Twitter que porta el nom 

de @CollaVella_EN, on publiquen contingut en anglès per 

apropar-se al món internacional (Imatge 24). Entre d‟altres 

motius, la Colla Vella té apadrinada la colla dels Xiquets de 

Hangzou – de la Xina – amb la qual cosa els faciliten la 

comprensió de la seva activitat diària i el seguiment a distància. 

Els continguts que publiquen intenten ser els mateixos que els 

del compte oficial català, tot i que no hi apareixen tots. 

Principalment tradueixen els més destacats i importants. IMATGE 24: TWITTER EN ANGLÈS DE LA CVXV 
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Instagram: @collavella 

El perfil d‟Instagram de la Colla Vella és, igual que el dels Minyons, fàcilment 

identificable. Està completat amb un estil de publicacions sempre molt unificat i en 

harmonia, basat en les tonalitats rosades de la colla i una tipografia senzilla i de pal 

sec que distribueix la informació bàsica de forma clara i sense grans ornaments, com 

s‟aprecia a la Imatge 25.  

 

IMATGE 25: PERFIL D'INSTAGRAM CVXV 

 

Els missatges transmesos es poden agrupar en dos objectius clars: portar gent a 

l‟assaig i deixar constància de la informació bàsica de l‟actuació de la setmana. Per 

fer-ho, l‟equip de comunicació té dues estètiques de cartell molt marcades.  

 

En el primer cas, utilitzen una fotografia d‟un assaig o actuació i hi afegeixen a la part 

inferior una franja del color de la seva camisa. És en aquesta franja on hi posen la 

informació de l‟assaig, amb el titular ben gran, en majúscules i blanc. Sota d‟aquest, en 

minúscules i negre, el dia i l‟hora a la què començarà. S‟il·lustra perfectament a la 

Imatge 26. 

 

En canvi, en el cas dels cartells que informen de les actuacions, com s‟observa a la 

Imatge 27, el disseny canvia. Aquest cop utilitzen un fons de color blanc trencat amb la 
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mateixa capçalera sempre: una fotografia triangular al vèrtex esquerre acompanyada 

del imagotip de la colla i el logotip de la colla al marge superior dret en tons negre i 

marró. Sota d‟això, una línia vertical delimita el copy: a l‟esquerra, el títol que indica 

quina informació s‟està donant a la part dreta: “lloc”, “motiu”, “data”, “hora”, “altres 

colles” i “bus”. A la dreta, per tant, la informació referent a aquests aspectes de la 

diada. Per últim, a la part inferior central sempre deixen constància de l‟enllaç al lloc 

web i la direcció del local d‟assaig. 

                        

IMATGE 26: CARTELL D'ACTUACIÓ    IMATGE 26: CARTELL -  RECORDATORI D'ASSAIG  

 

 

Sempre, tots aquests cartells i fotografies acompanyats d‟un breu text amb la 

informació que es vol transmetre. Per fer-ho, aprofiten l‟opció d‟etiquetatge per fer 

referència a les altres colles i els hashtags constants.  

Aquests mateixos cartells són els que utilitzen per publicar als InstaStories i arribar de 

forma més immediata al seu públic.  

 

A part d‟aquests dos fronts principals, també publiquen puntualment els resums de les 

actuacions amb el copy explicatiu i una multiselecció d‟imatges dels castells assolits.  
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Facebook 

 

IMATGE 28: PERFIL DE FACEBOOK CVXV 

 

Facebook és l‟eina que la CVXV utilitza principalment per a informar els seus 

seguidors d‟on estaran a cada moment: actes commemoratius de Valls, actuacions i 

diades, assajos, etc.  

Ho fa sempre amb una publicació on unifica una imatge o cartell gràfic i un copy 

senzill, amb la informació bàsica distribuïda de la forma més clara i entenedora 

possible, com es veu a la Imatge 29.  

 

IMATGE 29: POST AL FACEBOOK CVXV 
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Aprofita perfectament els espais que ofereix Facebook per mostrar els seus valors i 

definir-se com a colla. Ho fa, textualment, de la següent manera: 

“La Colla Vella dels Xiquets de Valls té com a raó de ser fonamental el fer Castells, i 

fer-los de tal manera que amb la seva grandesa ens facin gaudir a nosaltres mateixos, 

pels reptes assolits com a Castellers, i també facin gaudir a tots els aficionats i 

seguidors. Però també formen part de les nostres raons de ser l‟enfortiment de la 

nostra base social, ja ben amplia i plena d‟activitat. Una base social, oberta i 

integradora a la que li agrada créixer i incorporar noves persones a la Colla. Una base 

social en definitiva, implicada i compromesa amb Valls -la nostra ciutat i el nostre 

origen-, amb Catalunya i amb la societat que ens envolta. [...]Si per alguna cosa es 

caracteritza la Colla Vella és per les ganes, l'esforç, la responsabilitat i el respecte que 

transmet a l'hora d'executar els seus castells. Trets que l'han portat a ser, encara avui, 

el referent i el mirall per la resta de colles castelleres. De ben segur que el món 

casteller recordarà a la Colla Vella com la Colla que ha posat els fonaments per a que 

el fet casteller hagi esdevingut de la manera com se'l coneix. El final de segle XX va 

veure com de la mà de la Colla Vella es tornava a recuperar un dels darrers castells 

mítics del segle XIX, el tres de vuit aixecat per sota descarregat el dia 7 de novembre 

de 1999, a Vila-rodona, com també va veure el primer castell de nou amb folre 

descarregat el 24 d'octubre de 1981, a la plaça del Blat de Valls, també de la mà de la 

Colla Vella. Aquests darrers anys presenten notes destacades a afegir a la 

bicentenària història de la Colla Vella dels Xiquets de Valls: el manteniment dels 

castells de nou, l'assoliment de noves fites castelleres espectaculars; les actuacions al 

continent americà i als Jocs Olímpics de Barcelona; el reconeixement institucional de 

la Generalitat de Catalunya mitjançant el lliurament de la Creu de Sant Jordi; la 

celebració del 50è. aniversari de la reorganització acompanyat de l'edició del llibre de 

la història dels darrers cinquanta anys de la nostra Colla.” 

Amb un llenguatge èpic i fent sempre referència a les seves arrels, la colla transmet un 

sentiment únic amb aquesta tipologia de textos, on busca despertar el sentiment de 

colla als seus seguidors i deixar clar que la CVXV és i serà sempre la primera colla del 

fet casteller.  

 

La publicació de contingut en aquest perfil té una freqüència molt alta, amb 

actualitzacions gairebé a diari i la majoria de les vegades a primera hora del matí.  

 

 

 

 



Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  65 
 

Web: www.collavella.cat 

La web de la Colla Vella és espectacle des del primer moment en què s‟hi accedeix. 

Amb un vídeo emotiu que es reprodueix sol des de l‟inici de la visita, la pàgina 

transmet l‟eufòria, passió i sentiment d‟una colla que porta un recorregut 

importantíssim al món casteller. La Imatge 30 mostra la capçalera que es visualitza 

només entrar-hi. 

 

 

IMATGE 30: CAPÇALERA DE LA WEB CVXV 

Deixant de banda la capçalera amb reproducció immediata, la resta de la web segueix 

una estructura senzilla i orientativa, amb un menú principal al marge superior que 

permet navegar pels diferents apartats: Història, Actuacions, Actualitat, Blog i 

Contacte. A la plana d‟inici, si es desplaça el cursor cap a la part inferior, es pot 

accedir als apartats destinats al calendari, notícies i altre cop el blog.  

 

IMATGE 31: PÀGINA D'INICI DE LA WEB CVXV 

 



Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  66 
 

Al seu torn, el blog de la Colla Vella10 es construeix amb publicacions que difonen 

informació d‟actualitat, generalment, sobre actes a què ha assistit la colla o èxits 

assolits. A aquestes, se li afegeixen entrevistes puntuals, com per exemple al cap de 

colla just abans de dates assenyalades importants per la colla.  

 

 

 

IMATGE 32: BLOG DE LA CVXV 

 

Mail 

El correu és una altra eina de difusió massiva que tenen, a partir de la qual s‟envia 

mínim un correu setmanal amb les novetats i actualitat de la colla. La Colla Vella no 

compta, a diferència d‟altres colles, amb un grup de Whatsapp unificat on estigui 

present cada membre de la colla. Per tant, el seu mitjà de comunicació intern per 

excel·lència és el correu. És mitjançant aquest per on es difon la informació interna, la 

                                                                 
10 Imatge 32 



Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  67 
 

informació bàsica de les properes actuacions i els horaris d‟assaig i canvis d‟última 

hora, entre d‟altres.  

 

Whatsapp 

Tal com s‟ha comentat, la Colla Vella no compta amb un grup unificat de Whatsapp, 

sinó que ha creat grups independents segons les posicions que ocupa cadascú als 

castells: contraforts, crosses, terços, quints, primeres mans, etc. Per aquests grups 

s‟acostuma a parlar temes puntuals d‟assistència o gestionar problemes que hagin 

pogut sorgir en algunes proves d‟assaig o fins i tot a les actuacions.  

 

 

Aplicació Mòbil 

La CVXV compta amb una aplicació mòbil d‟ús purament intern que s‟utilitza, 

bàsicament, per difondre informació d‟actualitat (Imatge 33).  Per accedir-hi és 

necessari introduir el compte i contrasenya que ha estat assignat a cada casteller i 

castellera.  

Actualment, la darrera publicació pujada és de fa un mes, per la qual cosa és fàcilment 

deduïble que no és un mitjà gaire explotat i actualitzat al dia a dia.  

Fins i tot els propis castellers i castelleres de la colla no solen prestar-hi gaire atenció, 

ja que la informació és difosa igualment per altres vies i, fins i tot, de forma més 

directa, fàcilment accessible i actualitzada.  

 

 

IMATGE 33: APLICACIÓ MÒBIL DE LA CVXV 
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Youtube  

La Colla Vella Xiquets de Valls té un perfil de Youtube amb aquest mateix nom, com 

mostra la Imatge 34, on, d‟igual manera que la colla ja analitzada, publica després de 

cada actuació el vídeo de la diada completa per tal de deixar constància de tots els 

castells assolits i el desenvolupament de l‟actuació. A més, quan es parla d‟època forta 

de diades i, per tant, s‟elabora una campanya de comunicació en concret, és també a 

Youtube on es difon el vídeo promocional.  

 

 

IMATGE 34: PERFIL DE YOUTUBE DE LA CVXV 

 

 

5.2.5. Estil i identitat 

L‟estil de la comunicació de la Colla Vella pot dir-se que segueix els valors que 

remarca la colla al seu dia a dia: colla degana, origen i tradició. Es diu això ja que la 

colla ha mantingut un estil molt poc modern i coexistent amb les tendències estètiques 

actuals.  

Tal i com s‟ha detallat a l‟apartat d‟Instagram, els seus cartells són molt senzills – igual 

que els de moltes altres colles castelleres – però amb un toc que recorda als cartells 

de fa anys, a causa de la tipografia utilitzada i la distribució de la informació.  
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Això no treu que siguin cartells i dissenys que arribin al públic desitjat i compleixin els 

seus objectius d‟igual manera que ho fan els que mantenen un estil més dinàmic i 

modern.  

 

Es podria dir que, segons l‟anàlisi feta del seu disseny, l‟estilografia no és la màxima 

preocupació per l‟equip de comunicació de la colla. Els copies utilitzats transmeten el 

missatge desitjat i ho fan de forma molt clara i directa, i, per tant, ja s‟assoleix l‟objectiu 

que es plantegen.  

Els valors que intenta transmetre la comunicació de la colla a partir de les seves 

publicacions i interaccions amb els mitjans, segons Olga Pons11, es poden resumir en 

els següents: treball en equip, constància i perseverança. A més, tant a la pàgina web 

com en algunes publicacions de les xarxes socials, es fa referència a les següents 

etiquetes: #Creure, #Sentiment, #SomDiferents i #OrigeniTradició.12 

 

La CVXV té molt clar el missatge passional i emotiu que vol transmetre en tots els 

seus missatges, i s‟ha vist clar en les definicions que utilitza per xarxes com Facebook: 

ella és i serà sempre la colla degana en el fet casteller, amb tot un bagatge d‟anys que 

l‟avalen i que fa de la colla una entitat única, amb esperit de superació i capaç de 

trencar tots els sostres que es proposa. I tots aquests valors els demostren dia a dia a 

plaça.  

Per tant, es pot resumir l‟estil de la Vella de la següent manera: arcaic però efectiu; 

tradicionalment actual.  

 

 

IMATGE 35: PORTADES DE LA WEB CVXV  AMB ELS SEUS VALORS PLASMATS 

                                                                 
11Veure Annex 9.7 
12Imatge 35 
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5.3. La comunicació dels Castellers de Vilafranca 

5.3.1. L’equip de comunicació 

Els Castellers de Vilafranca compten amb un equip format per tres persones. Aquest 

és l‟equip purament reconegut com a “equip de comunicació”, tot i que s‟ha de 

contemplar també un equip paral·lel format per tres persones més, conegut com 

“Mèdia i Màrqueting”.  

Aquest segon equip s‟encarrega de la part més creativa dels continguts dissenyats. 

Entre ambdós equips, però, es manté una relació estreta i comunicació constant per a 

coordinar-se. Ho fan a través del vicepresident de Mèdia i Màrqueting i el cap de 

comunicació.  

Entre els tres membres de l‟equip de comunicació s‟organitzen de la següent manera: 

una és l‟encarregada de la totalitat de xarxes socials, l‟altra de la comunicació interna – 

Newsletters, mailing i grups de xat de comunicació interna – i la última es fa 

responsable del tracte i la relació amb els mitjans de comunicació.  

Per a l‟elaboració de la campanya i l‟eix central de la temporada, es reuneixen tots els 

membres a principis de tram per dissenyar com preveuen que anirà la temporada i 

plantejar-se quins objectius tenen a nivell casteller. Per a concretar tot això, ho fan 

reunint-se amb l‟equip tècnic, per destapar quines seran les seves ambicions 

d‟enguany i què volen transmetre i despertar a partir de la comunicació generada per 

part de l‟equip. Així es coneix també quines són les dates fortes que requeriran més 

“bombo” comunicatiu. A partir d‟aquí, distribueixen les diferents publicacions i 

calendaritzen els continguts.  

Per part de l‟equip creatiu, és aquest el moment en què comencen a elaborar les 

campanyes. Per una banda, en dissenyen de grans i fortes que poden arribar a durar 

més d‟una temporada, convertint-se en campanyes transversals. D‟altra, elaboren 

campanyes més reduïdes que es llancen en moments puntuals de la temporada. 

Aquest equip, però, només s‟encarrega d‟idear i crear els continguts mentre que és el 

torn de l‟equip de comunicació el de difondre-ho i fer-ho arribar al seu públic objectiu. 

 

5.3.2. Intencions i objectius 

La comunicació dels Verds tendeix sempre a proposar-se un mateix objectiu 

transversal: explicar el dia a dia de la colla per tal d‟assolir una cobertura a nivell 

mundial i, en especial, a nivell territorial. Es busca atraure gent a la colla perquè 

comencin a formar part de la família, assisteixin als assajos i les actuacions i s‟iniciïn 

en el sentiment que vesteixen els Castellers de Vilafranca. Tenen molt clar i en ment 
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que la seva activitat principal és fer castells i, per tant, la seva voluntat principal és 

aconseguir fer créixer la colla any rere any.  
 

Amb la seva comunicació volen arribar a un target molt ampli – quanta més cobertura 

millor. Però, tot i això, la mirada principal la centren en persones – homes i dones – de 

la comarca que puguin estar interessades en fer castells. Darrerament, aquest objectiu 

s‟havia acotat molt a un públic jove per tal de renovar la colla. A dia d‟avui, però, la 

intenció és enfocar-se a un públic una mica més gran d‟edat, comprès entre els 30 i els 

40 anys.  

 
 

5.3.3. Campanya de la temporada 

Els Verds de Vilafranca actualment no han engegat encara cap campanya per la 

temporada. Malgrat això, la intenció és crear-ne una de ben forta i potent i llençar-la 

quan s‟aproximin més les dates assenyalades. 

Si bé actualment no estan utilitzant cap campanya, la voluntat de l‟equip de 

comunicació, més enllà del llançament del nou concepte, és recuperar el concepte del 

darrer any - #SomElPeu – i donar-li una connotació transversal.  

 

5.3.4. Mitjans utilitzats 

Tal i com explica Arnau Mañé a l‟entrevista realitzada13, les xarxes socials són, sens 

dubte, els mitjans per excel·lència dels Castellers de Vilafranca. Tot i això, per 

comunicar-se a nivell intern donen molt rodatge al correu electrònic. A més, en ser una 

colla gran, tenen també grans ambicions i cal afegir a la llista de mitjans una part més 

internacional.  

 

 

 

Facebook 

Els Castellers de Vilafranca estan presents a Facebook d‟una manera molt 

actualitzada. Només accedir a la seva pàgina es pot apreciar en veure que la seva 

capçalera és un vídeo enlloc d‟una fotografia. Aquest detall denota que busquen 

sempre mantenir-se actualitzats i avançar a la vegada que avancen les xarxes socials 

amb les noves eines i possibilitats que ofereixen. La Imatge 36 mostra la capçalera del 

seu perfil a aquesta xarxa: 
                                                                 
13Veure Annex 9.6 
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IMATGE 36: PERFIL DE FACEBOOK DELS CASTELLERS DE VILAFRANCA 

 

Les publicacions que hi fan segueixen la línia de la resta de colles analitzades fins el 

moment: recordatoris dels dies d‟assaig i informació bàsica de les actuacions i diades, 

amb un toc de motivació per engrescar tothom a assistir-hi. També aprofiten l‟espai per 

difondre informació d‟actes d‟extraplaces com, per exemple, festes al local, com 

mostra la Imatge 37. 

 

IMATGE 37: POST AL FACEBOOK DELS CASTELLERS DE VILAFRANCA 
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La tonalitat que utilitzen segueix sent purament informativa i molt clarificadora. Solen 

elaborar les publicacions amb imatges o cartell gràfic acompanyat del text informatiu 

que, sovint, està distribuït amb icones amb funció descriptiva. Pel que fa al disseny 

gràfic, segueixen sempre una mateixa estètica: tonalitats verdes, negres i blanques 

amb una tipografia de pal sec en majúscula. Sempre elaborat a partir d‟una infografia a 

la part central del cartell amb el titular a la part inferior de la infografia, sense deixar de 

banda els logotips pertinents distribuïts pels marges de la composició.  

 

La freqüència d‟ús del Facebook segueix mantenint, també, la línia de la resta de 

colles analitzades: una publicació diària.  

 

 

Instagram: @castellersdevilafranca 

A diferència de l‟estil seguit a Facebook, a l‟Instagram dels Verds no podem apreciar 

cap cartell gràfic. Totes les seves publicacions les fan a partir de fotografies 

acompanyades del copy pertinent. Aquestes, majoritàriament, són fotografies de 

castells a plaça.  

Generalment, el contingut publicat difon un missatge clar: els castells assolits a les 

actuacions fetes, com exemplifica la Imatge 38. Com a tret distintiu respecte les altres 

colles, Vilafranca no acostuma a fer publicacions indicant quines seran les properes 

activitats i les seves dades bàsiques. Directament publica com han anat aquestes 

actuacions, quins castells han assolit i on han estat presents cada cap de setmana.  

 

IMATGE 38: POST D'INSTAGRAM DELS CASTELLERS DE VILAFRANCA 
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Al llarg de la setmana i quan no hi ha actuacions a la vista, manté el perfil actualitzat 

generant publicacions amb informació rellevant per a motivar la colla: castells antics 

assolits per primer cop a plaça, felicitacions en dates assenyalades, records que s‟han 

convertit en molt especials per la colla per tal d‟emocionar els seguidors, etc. 

 

És a través de l‟Instagram Stories que, tal com mostra la Imatge 39, Vilafranca fa el 

seguiment de les seves actuacions en directe, a partir d‟una fotografia del castell 

assolit acompanyat, normalment, del nom del castell i la ubicació on es troben.  

 

 

 

IMATGE 39: INSTASTORY DELS CASTELLERS DE VILAFRANCA 

 

 

Així doncs, no es pot parlar d‟una estètica comuna com quan analitzem un disseny 

gràfic, però sí que es pot afirmar que s‟aprecia una hegemonia al llarg del perfil en 

veure que totes les publicacions estan constituïdes per una imatge on hi predomina 

una tonalitat: el verd Vilafranca (Imatge 40). 
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IMATGE 40: HARMONIA DEL PERFIL D'INSTAGRAM DELS CASTELLERS DE VILAFRANCA 

 

En aquest cas, segueixen mantenint un to molt semblant al de Facebook: senzill i 

informatiu i en cap cas amb denotacions altament emotives.   

Twitter: @Verds 

Un cop més, el Twitter de Vilafranca segueix un to informatiu i directe a partir del qual 

es publiquen els resums de les actuacions així com es porta el seguiment en directe 

d‟aquestes, com plasma la Imatge 41. Es difonen publicacions abans de les 

actuacions, d‟igual manera, per tal de donar les dades bàsiques d‟aquestes i que tota 

la colla n‟estigui al corrent (data, hora, lloc, transport, etc). S‟aprofita, també, per 

interactuar amb altres colles amb felicitacions per castells assolits, per exemple, i per 

retuitar contingut que pugui ser d‟interès per la colla.  
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IMATGE 41: POSTS AL TWITTER DELS CASTELLERS DE VILAFRANCA 

 

La freqüència de les publicacions és, un cop més, una per dia i més d‟una vegada 

quan es tracta de publicacions durant les diades i actuacions.  

 

Premsa comarcal i premsa especialitzada 

L‟equip de comunicació vetlla per estar present al màxim nombre de mitjans que parlin 

sobre castells. Així doncs, s‟encarrega de redactar cròniques sobre les actuacions 

realitzades que, posteriorment, envia a la premsa comarcal i especialitzada per tal que 

aquesta ho publiqui. 

En tractar-se d‟una colla gran i molt reconeguda, els Verds ja tenen una relació molt 

estreta amb aquests mitjans i, per tant, no és gaire complicat que acabin publicant tot 

el contingut que els comparteixen.  

Si més no, no es conformen només amb aquest tipus de premsa i busquen anar més 

enllà, tal com s‟explica a continuació. 

 

Mitjans nacionals i internacionals 

Per tal d‟arribar a un nombre encara major de gent, l‟equip de comunicació no es tanca 

portes i intenta arribar tant lluny com sigui possible. És per això que fa una feina molt 
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extensa de recerca entre els mitjans nacionals i, fins i tot, internacionals, que són del 

seu interès per aconseguir que aquests els publiquin el contingut.  

A paraules d‟Arnau Mañé, aquesta feina no té res a veure amb la comentada 

anteriorment en referència als mitjans comarcals i premsa especialitzada. És una feina 

molt més laboriosa a la que se li ha de dedicar moltes més hores per tal d‟aconseguir 

la meitat de resultats. Tot i així, l‟equip no es rendeix i treballa constantment posant-se 

en contacte amb els mitjans que creuen adients, explicant-los la seva situació i activitat 

més recent i intentant resultar ser un contingut d‟interès per a ells.  

Vilafranca és una colla que fa actuacions no només a nivell de Catalunya sinó també 

internacional, i és llavors quan intenten pressionar més els mitjans de fora perquè els 

segueixin allà on van i els cobreixin les actuacions que fan.  

Alguns d‟aquests mitjans són la CNN i la BBC. 

 

 

 

Web 

La pàgina web dels Castellers de Vilafranca està predominada per la tonalitat verda 

representativa de la colla sobre un fons blanc i tocs de negre a la tipografia.  

El seu disseny és modern, minimalista i senzill, gràcies al qual pots navegar per les 

diferents pàgines amb total comoditat i facilitat. El menú et permet accedir a Notícies, 

Mèdia, Serveis, Cal Figarot, Contacte, Human Towers i Botiga. A més, hi ha un apartat 

anomenat Castellers que desplega un ventall de subapartats molt complet on pots 

trobar tot tipus d‟informació sobre la colla, premis, actuacions, composició i 

organització de les diferents juntes, etc, com mostra la Imatge 42. 

 

IMATGE 42: WEB DELS CASTELLERS DE VILAFRANCA 
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Amb tot, si es fa la comparativa amb les altres colles analitzades, la dels Verds és la 

pàgina web més completa de totes i, a la vegada, la més senzilla.  

 

VERDSapp 

VERDSapp (Imatge 43) és l‟aplicació que ha dissenyat la 

colla per tal de tenir un major control dels seus i les seves 

membres. És una aplicació de caràcter privat, d‟ús exclusiu 

per als castellers de Vilafranca a partir de la qual publiquen 

informació que pugui ser del seu interès. El major ús que li 

donen, però, és el control d‟assistència tant a assajos com 

a actuació i la publicació de les pinyes que es duran a plaça 

per tal que tothom pugui consultar-ho i conèixer la seva 

posició abans d‟arribar a l‟actuació.  

 

Youtube 

Els Verds tenen un total de 1956 vídeos pujats a la seva xarxa de Youtube, els quals 

són fonamentalment vídeos de les actuacions assolides durant cada temporada, com 

s‟aprecia a la imatge 44. A més, de tant en tant hi publiquen els vídeos de la 

campanya elaborada per la temporada alta de castells, vídeos d‟entrevistes i d‟actes 

oficials als que assisteix la colla.  

 

IMATGE 44: PERFIL DE YOUTUBE DELS CASTELLERS DE VILAFRANCA 

 

Mail 

Castellers de Vilafranca procura estar en constant contacte amb els seus membres 

mitjançant el correu, encara que no hi hagi diades, actuacions o actes d‟extraplaça 

propers. Per a fer-ho, redacta un correu setmanal amb el qual transmet la informació 

IMATGE 43: APLICACIÓ MÒBIL 

DELS VERDS 
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rellevant de la colla – si n‟hi ha – i, en cas de no ser temporada d‟actuacions, difon 

contingut que pot ser d‟interès per la colla sobre novetats al món casteller.  

 

 

5.3.5. Estil i identitat 

L‟estil que segueix la colla dels Castellers de Vilafranca no és tan determinat i 

representatiu com ho és el que segueixen els Minyons de Terrassa o la Colla Vella, ja 

que no han unificat estils en totes les xarxes socials i això en dificulta la interrelació.  

Si bé és cert que dins d‟una mateixa xarxa segueixen un estil i estètica determinat, no 

es pot percebre aquesta harmonia entre xarxes diferents: no té res a veure 

l‟estilografia de les publicacions de Facebook amb les d‟Instagram o Twitter.  

Malgrat això, quan es tracta de crear contingut gràfic (cartells, per exemple), sempre 

mantenen una mateixa línia, la que es veu a la Imatge 45: la gamma cromàtica basada 

en el verd Vilafranca acompanyada del blanc i el negre, l‟estil infogràfic amb les 

siluetes o il·lustracions del casteller que es representa en el seu imagotip i una 

tipografia de pal sec molt clara i senzilla.  

 

 

 

 

  

 

IMATGE 10: EXEMPLE D'ESTÈTICA DE CARTELL DELS VERDS 
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5.4. La comunicació dels Castellers de Caldes de Montbui 

La colla dels Castellers de Caldes de Montbui ha estat l‟escollida com a colla petita per 

tal de fer, posteriorment, la comparativa entre la comunicació de les colles grans i la 

d‟una colla com aquesta. A continuació es presenta la relació de mitjans a què està 

present, sempre tenint en compte que el seu volum de gent i ressò no és gens 

igualable al de les colles mencionades anteriorment.  

 

5.4.1. L’equip de comunicació  

L‟equip de comunicació actual dels Castellers de Caldes està format per 5 membres 

encarregats de la creació de les peces gràfiques, 1 membre encarregat de Twitter i un 

altre encarregat d‟Instagram.  

A diferència de l‟organització plantejada fins el moment, els Escaldats no tenen per 

costum reunir-se a principi de temporada per plantejar una campanya estratègica i un 

eix conceptual que es mantindrà al llarg de tot el tram o la temporada. El procediment 

que segueixen per la creació de contingut es resumeix en el següent: quan s‟aproxima 

una data assenyalada que requereix una publicació amb més força, els 5 membres 

encarregats del disseny es posen d‟acord entre ells per decidir quin tipus de disseny 

es farà i qui se n‟encarregarà. Un cop elaborat, s‟envia pel grup de Whatsapp que 

tenen conjuntament amb els encarregats de compartir-ho a les xarxes i aquests ho 

publiquen, acompanyant-lo del copy que creguin més adient però en cap cas posant-

se d‟acord en quin estil seguir.  

 

Així doncs, es pot dir que l‟organització que segueix la colla verd ampolla pel que fa a 

la comunicació és, a hores d‟ara, bastant deficitària i poc estructurada, fet que es veu 

reflectit a les seves xarxes posteriorment.  

 

 

 

5.4.2. Mitjans utilitzats 

Els mitjans de comunicació que utilitzen els Escaldats es poden resumir en els 

següents: 
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Twitter: @escaldats 

L‟ús que fa l‟equip dels Escaldats de Twitter es pot reduir, generalment, al seguiment 

de les actuacions i diades en directe14.  

 

IMATGE 46: POSTS DEL TWITTER D'ESCALDATS 

 

A més, molt de tant en tant, publica contingut d‟activitats d‟extraplaces com fotografies 

dels dinars post-diades o les entregues oficials de camises als nouvinguts, o els 

resultats de les obres i millores fetes al local, com mostra la Imatge 47.  

 

IMATGE 47: POST AL TWITTER SOBRE LES OBRES AL LOCAL 

 

                                                                 
14 Imatge 46 
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La freqüència de publicació del perfil d‟Escaldats es resumeix a un cop per setmana, 

sempre que hi hagi actuació el cap de setmana. Tanmateix, hi ha setmanes que 

s‟aprofita contingut publicat per altres colles i es comparteix al seu perfil, ja que es 

considera que pot ser d‟interès per als seus membres.  

El to que s‟utilitza és informatiu i seriós, fins i tot en ocasions amb denotacions seques. 

Es limita a escriure els castells assolits i acompanyar-ho amb les fotografies de la 

diada.  

 

 

Instagram: @escaldats 

Fins dia d‟avui, l‟Instagram dels Escaldats seguia la línia del Twitter: molt poques 

publicacions i sense cap mena de continuïtat entre elles, com s‟aprecia a la Imatge 48.  

Es feien publicacions amb els resums de les actuacions però no es mantenia una 

constància amb aquesta tasca. Hi havia setmanes que es publicava i d‟altres que no. 

Per tant, el seguiment del perfil d‟Instagram era molt poc freqüentat.  

L‟ús que més se‟n feia era amb publicacions de cartells o imatges tota la informació de 

les actuacions i diades a què assisteix la colla, sovint creats per les colles amfitriones.  

 

IMATGE 48: ESTÈTICA DE L'INSTAGRAM DELS ESCALDATS 
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Des del mes de maig, però, la colla ha decidit posar en marxa un seguiment més 

constant de la xarxa i explotar molt més totes les opcions que li ofereix aquesta, 

publicant InstaStories amb recordatoris dels assajos, vídeos dels castells de les 

actuacions, seguiment en directe d‟aquestes mateixes i publicar els resums en tots els 

caps de setmana, entre d‟altres millores. 

Pel que fa al to utilitzat, en cap cas és un to emotiu i transversal en totes les 

publicacions. Es tracta d‟un to senzill i informatiu.  

 

Facebook 

L‟ús per excel·lència que fan els Castellers de Caldes de Montbui del perfil de 

Facebook es basa en la compartició dels àlbums de fotos creats després de cada 

actuació, seguint el format mostrat a la Imatge 49. Un cop publicades al Google Fotos, 

el responsable de Facebook s‟encarrega de compartir-ne l‟enllaç per tal que tothom 

pugui tenir-les a l‟abast.  

 

 

IMATGE 49:  POST AL FACEBOOK DELS ESCALDATS 

 

A més, també s‟hi publica informació bàsica sobre els horaris dels propers assajos, 

dades tècniques de les properes actuacions i canvis d‟última hora.  

Un cop més, la tonalitat només pot definir-se com a purament informativa.  
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Mail 

El mail és l‟eina de comunicació interna que, juntament amb el Whatsapp, més explota 

la colla. Setmanalment el secretari de la Junta Directiva és l‟encarregat de difondre 

tota la informació referent als actes d‟aquella mateixa setmana: assajos, actuacions, 

extraplaces, etc.  

Es fa sempre des d‟un punt de vista informatiu tot i que es busca introduir-hi certs tocs 

emotius i motivadors per fer que la gent s‟engresqui a assistir als diferents actes que 

s‟estan informant.  

Generalment són correus unidireccionals a excepció dels que es generen des de la 

Junta Tècnica, on es demana un feedback per part dels castellers en cas de faltar a 

algun assaig o actuació.  

A més, a nivell extern, és també mitjançant el correu que la colla rep informació directa 

des d‟altres entitats del poble, l‟Ajuntament, altres colles o mitjans de comunicació, 

entre d‟altres exemples.  

Whatsapp 

Actualment, el Whatsapp és sens dubte l‟eina més rendida pels membres de la colla 

dels Castellers de Caldes de Montbui. Oficialment tenen tres grups de Whatsapp – un 

pels més veterans d‟edat, un altre per la cantera més jove i un altre per les famílies de 

la canalla – i és per aquests que, un cop més, el secretari de la Junta Directiva 

s‟encarrega de copiar el missatge que envia per correu per assegurar-se que tothom el 

rebi i el llegeixi amb atenció. 

Més enllà d‟aquests tres grups que han estat creats a nivell informatiu general i de 

cara a tota la colla, els Escaldats tenen també altres grups de Whatsapp per dur a 

terme la comunicació interna entre els membres de les diferents juntes: Junta Directiva 

i Junta Tècnica – que, al seu torn, té altres subgrups en funció de quin equip ocupis a 

la tècnica (canalla, pinyes, troncs...).  

 

Web 

Actualment, la colla està treballant per actualitzar la web i fer un disseny completament 

nou. Fins ara, han estat treballant amb una web de disseny molt antiquat i arcaic que, 

a més, no estava actualitzada de forma periòdica, com es veu a la Imatge 50.  

Per tant, tot el que es pot aportar sobre la web dels Escaldats és que l‟equip de 

comunicació ha mostrat interès en renovar-la per tal d‟apropar-se una mica més al 

món digital actual i no quedar tan enrere, i poder explotar-la amb actualitzacions 

periòdiques per tal de reconvertir-la en una eina de comunicació eficient i altament 

consultada pels seus membres. 
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IMATGE 50:  WEB DELS CASTELLERS DE CALDES DE MONTBUI 
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6. RESULTATS 

Els resultats d‟aquesta anàlisi s‟exposen, majoritàriament, en format de taules 

comparatives, ja que es tracta d‟una anàlisi principalment qualitativa. No és possible 

extreure un gran nombre de gràfiques ja que l‟estudi no es fonamentava en dades 

numèriques o quantitatives sinó en el contingut difós en cada xarxa i, per tant, els 

únics valors numèrics que s‟han tingut en compte han estat el nombre de seguidors de 

les diverses xarxes posseïdes.  

En tot moment, les taules comparatives i gràfiques busquen plasmar d‟una manera 

molt més visual, sintetitzada i concentrada tota la informació que ha estat exposada en 

forma de redactat a l‟apartat anterior. I així, extreure resultats i conclusions sobre l‟ús 

que fa cada colla de les xarxes que gestiona.  Tal com s‟ha comentat a la introducció 

de l‟anàlisi, en cap cas s‟ha estudiat ni analitzat la informació transmesa per part dels 

mitjans externs, per la qual cosa no constarà en forma de gràfic o taula als resultats.  

 

6.1. Gestió dels mitjans per part de les colles analitzades 

En primer lloc s‟exposa una taula comparativa on queden plasmats els diversos 

paràmetres que s‟han tingut en compte a l‟hora de fer l‟anàlisi de cada xarxa: 

freqüència d‟ús, tonalitat, funcions de la xarxa utilitzades, format de la publicació i 

informació transmesa, finalitat de la xarxa, estil i estètica que manté, campanya que 

difon i nombre de seguidors.  

S‟ha elaborat una taula per cada colla, per tal de veure i comparar clarament quins 

usos dóna cadascuna a les diferents xarxes i com gestiona les diverses finalitats entre 

aquestes. Així doncs, aquestes són taules que busquen comparar els usos de cada 

xarxa de forma individual en cada colla.  
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6.1.1. Ús de les xarxes dels Minyons de Terrassa 

MINYONS DE TERRASSA 
  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM WEB BLOG YOUTUBE MAIL 

Freqüència d'ús Diària (+ d'1 cop/dia) Diària Constantment actualitzada Mitja de 5 posts per mes Setmanal 

Tonality Informativa 
Informativa, 

emotiva, propera 
i motivadora 

Alegra, 
positiva, juvenil 

i motivadora 
Propera, directa i informativa Formal, informativa i 

divulgativa 
Informal, propera, sincera 

i bromista Emotiva, motivadora Informativa 

Funcions 
utilitzades 

Post  Post + Stories + 
Directs Post Línia de difusió 

unidireccional 

Caixes de text, vídeos, 
imatges, capçaleres 

desplaçants, hipervincles… 

Caixes de text, imatges, 
hipervincles Descripció, vídeo 

Cos del missatge, 
assumpte, grups de 

contactes 

Format del post 

Imatge/Cartell + copy (+ icones) Imatge/Cartell + 
copy (+ icones) 

Missatge de text 

Cròniques Vídeos 

Missatge de text + 
links (ubicacions, 
esdeveniments…) Links a altres xarxes + vídeos (Stories) 

Lands: Home (Novetats i 
notícies, últimes actuacions i 
vídeos), La Colla, Calendari, 
Actuacions, Galeria, Àrea 
Social, Blog, Contacte 

Entrevistes Descripció  

Informació del 
post 

Esdeveniments 
propers. Informació 
actuacions. Resums 
actuacions. Enllaços 
a altres xarxes. 
Promoció de la 
campanya.  

Recordatoris 
assajos. 
Informació 
actuacions. 
Felicitacions en 
dates 
assenyalades. 
Seguiment 
actuacions. 
Missatges 
motivacionals 

Recordatoris 
assajos. 
Informació 
actuacions. 
Felicitació 
colles alienes. 
Seguiment 
actuacions 

Dades bàsiques de les 
properes actuacions, 
informació d'actes de la colla 
i aliens, enllaços a 
publicacions de les xarxes 
socials, novetats i notícies 
del món casteller, temes 
personals 

Calendari d'actuacions. 
Recull d'imatges d'actes. 
Dades de contacte. Història 
de la colla. Novetats i 
notícies.  

Novetats a la colla, 
resums d'actes 
presenciats, experiències 
viscudes pels castellers, 
cròniques d'actuacions 

Promoció de la 
campanya. Promoció 
de properes Diades de 
la Colla. Reperoducció 
de les actuacions 
completes 

Situació de la colla, 
informació de les 
properes actuacions i 
actes del calendari, 
últimes novetats 
rellevants… 

Finalitat Informativa, captativa, crear interacció i engagement Informativa, cohesionant Informativa, divulgativa Informativa, emotiva Divulgant, emotiva Informativa 

Estil i estètica 
Segueix la línia establerta a principi de temporada: 

estructura base a tots els cartells - tonalitat malva, blanca i 
negra, tipografia de pal sec i majúscules,    # centrat 

    Segueix la línia establerta a principi de temporada   

Campanya #TreuLaBèstia     #TreuLaBèstia   

Seguidors 12918 8593 12700         707   

 

TAULA 2: COMPARACIÓ DE L’ÚS DE LES XARXES PER PART DELS MINYONS DE TERRASSA.  ELABORACIÓ PRÒPIA 
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La Taula 2 permet comparar a la perfecció els diversos usos que Minyons dóna a les seves xarxes. Gràcies a aquesta, es pot observar una 

clara diferenciació entre xarxes que podria englobar-se en 3 grups: xarxes socials pures, aplicacions-xat i plataformes tradicionals.  

En el primer cas, en les xarxes socials pures – Facebook, Twitter i Instagram – és clara l‟harmonia i concordança que s‟hi manté. Totes les 

xarxes segueixen sempre l‟estil establert a inici de temporada i comentat a l‟apartat de l‟anàlisi i tenen una finalitat informativa i captativa 

que busca crear interacció i engagement. Per a aconseguir-ho, ho fan a través de publicacions basades en imatges o cartells 

acompanyades d‟un breu text descriptiu, a través del qual es dirigeixen al públic amb un to en concret. És precisament aquest paràmetre el 

que marca la diferència entre xarxes: Facebook té una tonalitat purament informativa i no traspassa aquesta barrera, mentre que Instagram i 

Twitter es mostren molt més informals i propers al lector, amb un to alegre, emotiu i motivacional. Així, difonen el contingut que queda 

perfectament plasmat en la Taula 3.  

En segon lloc, les aplicacions utilitzades per a mantenir un xat constant són tant Whatsapp com Telegram i el correu electrònic. Totes 

segueixen també una estratègia completament igual: es fa la mateixa difusió en tots tres llocs. Amb una finalitat primordialment informativa, 

diàriament es comparteixen missatges de text, sovint acompanyats d‟imatges, enllaços o cartells propis, per tal de mantenir els membres de 

la colla completament informats de tot el que fa Minyons.  

Per últim, la web, el blog i Youtube tenen un caràcter més convencional i tradicionalista basat en la difusió, principalment, de cròniques i 

resums d‟actuació, entrevistes, vídeos i informació sobre la colla (història, estadístiques...). Youtube marca la diferència ja que només difon 

vídeos i ho fa de forma tant informativa – amb els vídeos de cada actuació completa – com emotiva, amb els vídeos promocionals de cada 

campanya o Diada de la Colla.  

Amb tot, Minyons manté sempre una línia estètica molt marcada, fet que facilita que la gent del món casteller sàpiga identificar amb facilitat i 

rapidesa els seus continguts i creacions. Al llarg de tota la temporada i com a eix transversal en tots els mitjans comentats, l‟equip de 

comunicació ha mantingut una referència permanent a la campanya actual: #TreuLaBèstia.  
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CONTINGUT INFORMATIU DE CADA MITJÀ - Minyons de Terrassa 

  

Recordatoris 
assajos 

Promoció de 
la campanya 

Avisos 
d'última 

hora 

Dades 
actuacions 

Seguiment 
en directe 

d'actuacions 

Breu resum 
actuacions 

Cròniques Entrevistes Vídeos 
Felicitacions 

en dates 
assenyalades 

Missatges 
motivacionals 

Enllaços a 
altres xarxes 

pròpies 

FACEBOOK   X   X           X   X 

INSTAGRAM X X   X   X     X X X   

INSTAGRAM 
STORIES 

X 
X 

X   X   X   X X X   

TWITTER X X X X X X       X   X 

WHATSAPP X   X X             X X 

TELEGRAM X   X X             X X 

WEB   X   X   X X X X     X 

BLOG             X X X   X   

YOUTUBE   X             X   X   

MAIL X   X X X X         X X 

PREMSA 
ESCRITA 

  
X 

  X     X X         

TAULA 3: COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ DIFOSA A CADA XARXA PELS MINYONS.  ELABORACIÓ PRÒPIA  
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Tal com s‟ha mencionat en els resultats de la Taula 2, aquesta tercera taula il·lustra a la perfecció la diferenciació entre els 3 grups 

diferenciats segons la tipologia de mitjà, en funció del contingut difós per cadascun: xarxes socials pures, aplicacions-xat i mitjans 

tradicionals.  

 

 

 

En el primer cas, el contingut és purament relacionat amb l‟activitat diària de la colla, en referència a la seva funció informativa, amb la 

difusió de les dades dels actes de la colla, resums de les actuacions i seguiment d‟aquestes, felicitacions assenyalades i seguiment de la 

campanya. El segon grup, però, no se n‟allunya gaire. Si bé és cert que també pretén mantenir informat el seu públic sobre les activitats 

diàries de la colla, deixa de banda la funció més emotiva i explicativa pel que fa a les actuacions assolides. Per últim, els mitjans més 

tradicionals, un cop més, fan difusió dels continguts, també, més tradicionals: cròniques, resums, estadístiques i història, entre d‟altres.  

 

Així doncs, veiem com els mitjans de comunicació que mantenen una relació més directa i constant amb els seus públics són les xarxes 

socials pures i les aplicacions-xat, tot i que les més interactives i modernes són les primeres.  
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6.1.2. Ús de les xarxes de la Colla Vella Xiquets de Valls 

COLLA VELLA XIQUETS DE VALLS 
  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM APP WEB BLOG YOUTUBE MAIL 

Freqüència 
d'ús 

Diària (+ d'1 cop/dia)     Gairebé 
nul·la Constantment actualitzada   Setmanal 

Tonality Informativa Informativa 
Senzilla, clara, 

seca,  
informativa 

    Informativa Formal, informativa i 
emotiva 

Informal, propera, 
motivadora 

Emotiva, 
informativa Informativa 

Funcions 
utilitzades 

Post  Post + Stories 
+ Directs Post       

Caixes de text, vídeos, 
imatges, capçaleres 

desplaçants, hipervincles… 

Caixes de text, 
imatges, hipervincles 

Descripció, 
vídeo 

Cos del missatge, assumpte, grups 
de contactes 

Format del 
post 

Imatge/Cartell + copy (+ icones) 
Imatge/Cartell 

+ copy (+ 
icones) 

    

  Cròniques Vídeos 

Missatge de text + links 
(ubicacions, esdeveniments…) 

Links a altres xarxes + vídeos    

Lands: Home(Calendari + 
notícies), La Colla Vella, 
Història, Actuacions, Blog, 
Contacte 

Entrevistes Descripció  

Informació 
del post 

Esdeveniments 
propers. 
Informació 
actuacions. 
Resums 
actuacions. 
Enllaços a 
altres xarxes. 
Recordatoris 
d'assaig 

Recordatoris 
assajos. 
Informació 
actuacions. 
Felicitacions 
en dates 
assenyalades. 
Seguiment 
actuacions. 
Resums 
actuacions 

Recordatoris 
assajos. 
Informació 
actuacions. 
Felicitació 
colles alienes. 
Seguiment 
actuacions 

    

Calendari, 
dades 
actuacions, 
posicions a 
les pinyes, 
actualitat 
castellera 

Calendari d'actuacions. 
Estadístiques. Dades de 
contacte. Història de la 
colla. Novetats i notícies.  

Novetats a la colla, 
resums d'actes 
presenciats, 
experiències 
viscudes pels 
castellers, cròniques 
d'actuacions 

Promoció de 
properes 
Diades de la 
Colla. 
Reproducció de 
les actuacions 
completes 

Situació de la colla, informació de 
les properes actuacions i actes del 
calendari, últimes novetats 
rellevants… 

Finalitat Informativa Captativa i 
informativa Informativa     Informativa Informativa, emotiva Informativa, emotiva Divulgant, 

emotiva Informativa 

Estil i 
estètica 

Segueix la línia establerta a principi de 
temporada: estructura base a tots els cartells - 

tonalitat rosada, tipografia de pal sec en  blanc i 
negre,  imatge central (cas d'assaig), estructura 

vertical  (cas d'actuació)  

    

Segueix 
l'estètica 
establerta 
per la colla 

Senzilla, bàsica i orientativa Vídeo-crònica   

Campanya             

Seguidors 10278 7148 13100           567   

 

TAULA 4: COMPARACIÓ DE L’ÚS DE LES XARXES PER PART DE LA CVXV.  ELABORACIÓ PRÒPIA 
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Tal com s‟observa en la Taula 4, les xarxes principals i més ateses són, sens dubte, el Facebook, Instagram i Twitter. La seva tipologia de 

publicació és molt semblant i inclús amb paràmetres comuns a totes: la freqüència d‟ús, sent una publicació o més per dia, el format de 

publicació, predominant-hi les elaborades a partir d‟una imatge o cartell i un bon copy, i la finalitat que, en tots tres casos, és bàsicament 

informativa tot i que Instagram se‟n distancia una mica afegint una recerca de captació més notable. Totes tres, a més, mantenen sempre el 

mateix estil i estètica establert a inici de temporada, la qual cosa és fonamental per a la creació d‟una imatge corporativa i la voluntat de facilitar 

la ràpida identificació i relació d‟aquest estil amb la colla. S‟observa, però, que la xarxa que més seguidors té actualment és Twitter, amb 13100, 

seguida de Facebook – 10278 – i, per últim, Instagram amb 7148.  

 

Com s‟ha comentat en l‟anàlisi del treball, la Colla Vella no compta amb difusions ni grups de Whatsapp o Telegram per a generar comunicació 

interna, així que ho fa a través del correu, l‟aplicació i la web. Totes aquestes tenen, un cop més, una finalitat purament informativa. Les dades 

que difonen són, bàsicament, el calendari d‟actuacions i actes de la colla, novetats en la societat castellera, dades estadístiques i, pel que fa al 

correu, tot tipus d‟informació d‟última hora o tècnica sobre les actuacions per tal que tothom hi estigui al dia.  

 

A continuació es presenta la Taula 5 on es compara la informació transmesa en cada xarxa per tal de plasmar de forma més visual l‟explicació 

que s‟ha fet anteriorment en referència al contingut de les publicacions. 

Com es pot apreciar, la majoria de les xarxes socials van orientades a informar el seus públics sobre els horaris d‟assaig per tal de fer créixer la 

colla, els horaris i llocs de les actuacions de cap de setmana i tot el seguiment que aquestes comporten. A més, en ser xarxes de comunicació 

immediata, els són molt útils per a transmetre informació d‟última hora que volen que arribi de forma ràpida i directa. Cap d‟aquestes xarxes 

socials acostuma a emplenar el seu contingut amb tipologies de comunicació tradicionals, com cròniques o entrevistes. Tot aquest contingut 

queda en mans de les plataformes més tradicionalistes com són el blog, la web i les publicacions aconseguides en la premsa escrita.  
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TAULA 5: COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ DIFOSA A CADA XARXA PER LA COLLA VELLA.  ELABORACIÓ PRÒPIA  

 

 

 

 

  

CONTINGUT INFORMATIU DE CADA MITJÀ - Colla Vella Xiquets de Valls 

  

Recordatoris 
assajos 

Promoció de la 
campanya 

Avisos 
d'última 

hora 

Dades 
actuacions 

Seguiment en 
directe 

d'actuacions 

Breu resum 
actuacions 

Cròniques Entrevistes Vídeos 
Felicitacions 

en dates 
assenyalades 

Missatges 
motivacionals 

Enllaços a 
altres xarxes 

pròpies 

FACEBOOK X     X   X           X 

INSTAGRAM X     X X X       X     

INSTAGRAM 
STORIES 

X   X X         X X X X 

TWITTER X   X X X X       X   X 

WHATSAPP                         

TELEGRAM                         

APP X     X   X             

WEB X     X   X X X X     X 

BLOG       X     X X X   X   

YOUTUBE       X   X   X X   X   

MAIL X   X X               X 
PREMSA 
ESCRITA  

 
 

X 
  

X X 
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6.1.3. Ús de les xarxes dels Castellers de Vilafranca 

CASTELLERS DE VILAFRANCA 
  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM APP WEB BLOG YOUTUBE MAIL 

Freqüència 
d'ús 

Diària (+ d'1 cop/dia)   Diària Setmanal Constantment actualitzada   Setmanal (en 
temporada alta) Setmanal 

Tonality 
Informativa i 
motivacional Informativa Informativa i 

directa   Informativa Informativa Formal, informativa i emotiva   Informativa, 
emotiva Informativa 

Funcions 
utilitzades 

Post + capçalera en 
moviment 

Post + Stories + 
Directs Post   

Línia de 
difusió 

unidireccional 

Ús a nivell 
tècnic 

Caixes de text, vídeos, 
imatges, capçaleres 

desplaçants, hipervincles… 
  Descripció, 

vídeo 

Cos del missatge, 
assumpte, grups 

de contactes 

Format del 
post 

Imatge/Cartell + copy 
(+ icones) 

Imatge 
fotogràfica 

Imatge/Cartell 
+ copy (+ 
icones)   

Copy + 
imatge/ cartell 

/ links 

  
Lands: Home, Castellers (la 
colla, actuacions, uneix-te, 
història…) Notícies, Mèdia, 
Serveis, Cal Figarot, Contacte, 
Human Towers i Botiga 

  
Vídeos Missatge de text 

+ links 
(ubicacions, 
esdeveniments) Links a altres xarxes + vídeos    Descripció  

Informació 
del post 

Esdeveniments 
propers. Informació 
actuacions. Resums 
actuacions. Enllaços a 
altres xarxes. 
Recordatoris d'assaig 

Felicitacions en 
dates 
assenyalades, 
Resums 
actuacions. 
Records de 
castells assolits 

Recordatoris 
assajos. 
Informació 
actuacions i 
actes de la 
colla. 
Felicitació 
colles alienes. 
Seguiment 
actuacions 

  

Canvis 
d'última hora, 
recordatori 
d'assajos, 
informació 
d'actuacions, 
fotografies i 
vídeos,  
difusió d'actes 
de la colla 

Assistència a 
assajos i plaça, 
distribució dels 
castellers a les 
proves i ordre 
d'assaig 

Calendari d'actuacions. 
Galeria. Organització de la 
colla. Dades de contacte. 
Història. Com unir-se. 
Novetats i notícies… 

  

Promoció de la 
campanya. 
Promoció de 
properes 
Diades de la 
Colla. 
Reperoducció 
de les 
actuacions 
completes 

Situació de la 
colla, informació 
de les properes 
actuacions i actes 
del calendari, 
últimes novetats 
rellevants 

Finalitat Informativa informativa i 
commemorativa Informativa   Informativa Informativa Informativa, emotiva   Divulgant, 

emotiva Informativa 

Estil i 
estètica 

Segueix la línia 
establerta a principi de 
temporada: estructura 
base a tots els cartells 
- tonalitat verda, blanca 
i negra, amb infografia 
silueta de pilar  

Unificada: 
sempre 
fotografies de 
castells 

Majoritària-
ment basat en 
fotografies, 
combinat amb 
l'estètica dels 
cartells 
establerta 

    

Segueix 
l'estètica 

establerta per la 
colla 

Senzilla, bàsica i orientativa. 
Minimalista, molt poc text.Tota 
dissenyada entorn el verd 
Vilafranca 

  Vídeo-crònica   

Campanya                 

Seguidors 47226 13700 16200           5358   

 

TAULA 6: COMPARACIÓ DE L’ÚS DE LES XARXES PER PART DELS CASTELLERS DE VILAFRANCA.  ELABORACIÓ PRÒPIA 
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A simple vista, la Taula 6 ens mostra d‟entrada que la colla de Vilafranca no compta ni amb el recurs de Whatsapp ni del Blog. Malgrat això, 

per la naturalesa de la resta de xarxes i els usos que se n‟han detectat a partir de l‟anàlisi es pot fer, tal com amb Minyons, una gran 

diferenciació en els tres grups ja comentats.  

Primerament, les xarxes socials pures es gestionen totes amb una finalitat informativa, tot i que l‟Instagram dóna un toc, a la vegada, 

commemoratiu. Aquesta xarxa, com s‟aprecia a la taula, és la que destaca més a nivell diferencial d‟entre totes tres. Instagram no segueix la 

línia estètica de Twitter i Facebook. Aquestes dues emplenen les seves publicacions amb imatges o cartells, sempre amb el fil estètic 

representatiu de Vilafranca, acompanyats del seu copy respectiu. En canvi, Instagram està composat únicament de fotografies de castells. 

Amb aquestes, comparteixen els resums de les actuacions i, a més, fan rememberings d‟anys passats amb moments històrics que van 

marcar un abans i un després, castells assolits per primera vegada o diades especials per a la colla. Així doncs, Vilafranca busca donar-li 

una connotació certament diferent a Instagram, diferenciant-se també de la resta de colles, com veurem en el punt 6.2.  

Al torn de les aplicacions-xat, s‟aprecia l‟ús purament informatiu tant en el cas de Telegram com del correu electrònic. L‟aplicació, en canvi, 

té una finalitat bàsicament tècnica: s‟utilitza per a controlar les assistències als assajos i a les places i per a estructurar els ordres de les 

proves a l‟assaig i distribuir totes les castelleres en les diferents posicions que té un castell. Així doncs, l‟aplicació és un mitjà altament 

beneficiós per la Junta Tècnica de Vilafranca i en tot moment a nivell intern i privat.  

El Youtube de la colla segueix la línia de l‟Instagram aplicant el que aquest fa amb les fotos, als vídeos. Vilafranca utilitza el Youtube com a 

eina de difusió dels vídeos de les actuacions completes o de castells concrets. Més enllà d‟això, quan s‟elabora algun audiovisual 

promocional de cara a un acte important o campanya, també és publicat a aquesta xarxa.  

Finalment, la gestió estètica de la web reflecteix la línia que segueix la colla en tot moment: minimalista, senzilla i sempre fent-ho girar tot 

entorn la seva tonalitat verda tan característica. La plana web és un lloc dissenyat amb molta senzillesa, molt clara i orientativa on es difon, 

principalment, informació que atorga prestigi a la colla: història, estadístiques, èxits assolits, etc.  

 

A continuació es presenta la relació de contingut entre les diferents plataformes utilitzades pels Verds, a la taula 7: 
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CONTINGUT INFORMATIU DE CADA MITJÀ - Castellers de Vilafranca 
  

Recordatoris 
assajos 

Promoció 
de la 

campanya 

Avisos 
d'última 

hora 

Dades 
actuacions 

Seguiment 
en directe 

d'actuacions 

Breu 
resum 

actuacions 
Cròniques Entrevistes Vídeos 

Felicitacions 
en dates 

assenyalades 

Missatges 
motivacionals 

Enllaços a 
altres xarxes 

pròpies 

FACEBOOK X     X   X           X 

INSTAGRAM           X       X     

INSTAGRAM 
STORIES 

X   X X         X X   X 

TWITTER X   X X X X       X   X 

WHATSAPP                         

TELEGRAM X   X X         X   X X 

APP Assistència a assajos i plaça + distribució dels castellers a les proves i ordre d'assaig 

WEB       X   X X X X   X X 

BLOG                         

YOUTUBE       X       X X   X   

MAIL X   X X               X 

PREMSA 
ESCRITA 

      X   X X X         

 

TAULA 7: COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ DIFOSA A CADA XARXA PERLS CASTELLERS DE VILAFRANCA.  ELABORACIÓ PRÒPIA  

 

Aquest cop, la Taula 7 mostra de forma clara com les dades de les actuacions – que fa referència a tota la informació bàsica que el públic 

necessita saber per assistir-hi: lloc, data, hora, motiu, etc – és el contingut més difós en general per la colla. Aquest és present a Facebok, 

Instagram Stories, Twitter, Telegram i correu. Cal diferenciar el contingut que els Verds difonen a Instagram en format post del que difonen 

als Instagram Stories. En el primer cas, el contingut són sempre resums d‟actuacions assolides o felicitacions en dates especials, aquest 

últim amb molt poca constància. En canvi, el seguiment de les actuacions i el reclam de la gent a l‟assaig i a plaça el fan a través de les 
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publicacions de 24h. Amb això, Vilafranca manté una estètica sempre igual, emplenant el perfil d‟Instagram únicament de fotografies, sense 

deixar de banda la difusió de cartells i recordatoris en aquesta mateixa xarxa. Així doncs, la gestió que fan d‟Instagram es pot catalogar 

d‟excel·lent, ja que els permet mantenir la seva intenció quant a estètica sense deixar desinformat el seu públic, exprimint al màxim totes les 

funcionalitats que ofereix l‟aplicació.  

Pel que fa a la resta de contingut, s‟observa que la colla anteposa gairebé sempre la difusió de contingut purament casteller que realça el 

prestigi de la colla a d‟altres, com serien actes d‟extraplaça o vídeos promocionals.  

 

Enguany, Vilafranca encara no ha llençat cap campanya per la qual cosa no podem parlar de la seva difusió com a contingut publicat als 

mitjans que gestiona.  

.  

 

 

 

6.1.4. Ús de les xarxes dels Castellers de Caldes 

A continuació s‟exposa la Taula 8, on es mostra la realitat de la colla dels Castellers de Caldes de Montbui. Aquesta és la escollida com a 

colla petita per a l‟estudi i anàlisi, per tal de poder comparar la seva gestió dels mitjans i la comunicació en general amb la de les colles 

grans.  

Així doncs, amb les taules comparatives que es mostraran a continuació i a la resta de punts d‟aquest apartat, es pretén arribar a una 

conclusió general sobre les diferències entre les colles grans i les colles petites en termes de comunicació.  
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CASTELLERS DE CALDES DE MONTBUI 

  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM WEB BLOG YOUTUBE MAIL 

Freqüència 
d'ús 

Mitjana d'1 cop 
al mes 

Miitjana de 3 
cops al mes  Setmanal Diària   

EN 
RECONS-
TRUCCIÓ 

  

INACTIU 
DES DE 

FA 2 
ANYS 

Setmanal 

Tonality 
Informativa, 

senzilla i directa 

Informativa, 
propera i 

motivadora 

Informativa, 
directa 

Propera, directa, 
informativa, 
informal 

    Informativa 

Funcions 
utilitzades 

Post  Post + Stories Post Xat     
Cos del missatge, 
assumpte, grups 

de contactes 

Format del 
post 

Imatge/Cartell + copy  
Imatge/Cartell 

+ copy (+ 
icones) 

Missatge de text     Missatge de text 
+ links 
(ubicacions, 
esdeveniments…) Links a altres xarxes + vídeos  Copy + imatge/ 

cartell / links     

Informació 
del post 

Esdeveniments 
propers. 
Enllaços a 
fotografies.  
Mencions en 
dates 
assenyalades. 
Informació 
d'alguns actes 
on la colla és 
present  

Felicitacions en 
dates 
assenyalades. 
Seguiment 
actuacions. 
Promoció actes 
de la colla 

Felicitació 
colles alienes. 
Seguiment 
actuacions 

Dades bàsiques 
de les properes 
actuacions, 
informació 
d'actes de la 
colla i aliens, 
enllaços a 
publicacions de 
les xarxes 
socials, novetats 
i notícies del 
món casteller, 
temes personals 

    

informació de les 
properes 
actuacions i actes 
del calendari, 
últimes novetats 
rellevants… 

Finalitat Informativa Informativa, 
cohesionant     Informativa 

Estil i 
estètica 

No segueix cap patró. Senzill i directe         

Campanya               

Seguidors 3231 1182 12700       66   

 

TABLA 8:  COMPARACIÓ DE L’ÚS DE LES XARXES PER PART DELS ESCALDATS.  ELABORACIÓ PRÒPIA 
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Com s‟observa a la Taula 8,  la colla dels Escaldats de Caldes de Montbui tenen bastants forats en la seva comunicació i la gestió que fan 

dels mitjans. A simple vista és clar que no compten ni amb canal de Telegram ni amb Blog. A més, tot i tenir perfil de Youtube fa dos anys 

que no s‟actualitza i, avui dia, tenen la gestió de la pàgina web aturada a causa de la reconstrucció que n‟estan fent. Fins ara, era una 

pàgina molt antiquada i es mantenia poc activa. A partir d‟ara buscaran un disseny modern i adaptat a les noves tendències, intentant 

mantenir-la sempre actualitzada perquè la gent s‟engresqui a consultar-la.  

 

Pel que fa a les xarxes socials, la freqüència d‟ús que se‟n dóna és bastant baixa per ser una colla activa dia a dia en actuacions i 

extraplaces com ho és Caldes. El Facebook és la xarxa més desactualitzada, amb una mitjana d‟un post al mes, seguida d‟Instagram – amb 

3 publicacions de mitjana al mes – i Twitter, que fa el seguiment de les actuacions i, per tant, publica un cop per setmana com a mínim.  

 

La finalitat que busca en totes les seves plataformes és sempre la mateixa: informativa. Caldes no vetlla per mantenir un estil modern, 

actualitzat i dinàmic. A dia d‟avui, les seves publicacions consten del redactat just per transmetre la informació que volen, sense anar més 

enllà. És per això que, de forma generalitzada en tots els mitjans, la tonalitat utilitzada és sempre neutra i bàsicament informativa. És només 

en el cas de les dues plataformes més properes – Instagram i Whatsapp – que la colla es mostra més informal i alegra de cara als seus i les 

seves lectores.  

 

En ser una colla petita, la comunicació que transmet va generalment dirigida a la gent de la pròpia colla i, per tant, és interna. Contemplant 

això, s‟interpreta que els mitjans més eficaços i treballats per Caldes són el Whatsapp – on es mostren molt propers, informals, sincers i 

transparents – i el correu – on difonen tota la informació sobre la colla, els actes propers i tot el que pugui ser d‟interès pels seus castellers i 

castelleres.   

En el cas del contingut difós en cada mitjà, s‟observa a la Taula 9 que és comú en gairebé tots els mitjans: reclam de cara als assajos i 

actuacions amb la informació pertinent d‟aquestes, resum de les actuacions, vídeos i enllaços a altres continguts d‟interès. Els dos àmbits 
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més diferenciats pel que fa a contingut són el Whatsapp i el correu, que se centren molt més en difondre missatges motivacionals per 

engrescar la colla a assistir als assajos i a estimar la camisa.  

 

CONTINGUT INFORMATIU DE CADA MITJÀ - Castellers de Caldes de Montbui 

  

Recordatoris 
assajos 

Promoció 
de la 
campanya 

Avisos 
d'última 

hora 

Dades 
actuacions 

Seguiment 
en directe 

d'actuacions 

Breu 
resum 

actuacions 
Cròniques Entrevistes Vídeos 

Felicitacions 
en dates 

assenyalades 

Missatges 
motivacionals 

Enllaços a altres 
xarxes pròpies 

FACEBOOK       X         X     X 

INSTAGRAM           X       X     

INSTAGRAM 
STORIES 

                        

TWITTER X   X X X X       X   X 

WHATSAPP X   X X         X   X X 

TELEGRAM                         

APP                         

WEB                         

BLOG                         

YOUTUBE                         

MAIL X   X X             X X 
PREMSA 
ESCRITA 

  
  

                    

 

TAULA 9: COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ DIFOSA A CADA XARXA PELS ESCALDATS.  ELABORACIÓ PRÒPIA 
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6.2. Comparativa entre colles en la gestió dels mitjans  

En aquest punt dels Resultats, s‟exposa un seguit de taules amb la finalitat de fer una comparativa entre colles. S‟ha elaborat una taula per 

cada mitjà, on es posen de manifest les gestions de cadascuna de les colles analitzades en format conjunt per tal de facilitat la comparació 

entre aquestes.  

 

 

6.2.1. Gestió de Facebook 

 
FACEBOOK 

 

Freqüència 
d'ús 

Tonality 
Funcions 
utilitzades 

Format del post Informació del post Finalitat Estil i estètica Campanya Seguidors 

MINYONS 
Diària (+ d'1 

cop/dia) Informativa Post  

Imatge/Cartell + 
copy (+icones) 

Esdeveniments propers. 
Informació actuacions. Resums 
actuacions. Enllaços a altres 
xarxes. Promoció de la 
campanya.  

Informativa, 
captativa, 

crear 
interacció i 

engagement 

Segueix la línia 
establerta  #TreuLaBèstia 12918 

Links a altres xarxes 
+ vídeos (Stories) 

CVXV 
Diària (+ d'1 

cop/dia) Informativa Post  

Imatge/Cartell + 
copy (+icones) 

Esdeveniments propers. 
Informació actuacions. Resums 
actuacions. Enllaços a altres 
xarxes. Recordatoris d'assaig 

Informativa Segueix la línia 
establerta    10278 

Links a altres xarxes 
+ vídeos  

VILAFRANCA 
Diària (+ d'1 

cop/dia) 
Informativa i 
motivacional 

Post + capçalera 
en moviment 

Imatge/Cartell + 
copy (+icones) Esdeveniments propers. 

Informació actuacions. Resums 
actuacions. Enllaços a altres 
xarxes. Recordatoris d'assaig 

Informativa Segueix la línia 
establerta 

  

13700 
Links a altres xarxes 
+ vídeos    

CALDES 
Mitjana d'1 
cop al mes 

Informativa, 
senzilla i 
directa 

Post  

Imatge/Cartell + 
copy (+icones) 

Esdeveniments propers. 
Enllaços a fotografies.  

Mencions en dates 
assenyalades. Informació 

d'alguns actes on la colla és 
present  

Informativa No segueix cap patró. 
Senzill i directe 

  

3231 
Links a altres xarxes 
+ vídeos  

 

TAULA 10:  COMPARATIVA DE L’ÚS DE FACEBOOK ENTRE COLLES.  ELABORACIÓ PRÒPIA 
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La taula 10 mostra com l‟ús que fan les colles de Facebook és molt semblant entre elles. La tipologia de post que generen és gairebé 

idèntic, jugant sempre amb imatges, cartells i text. La freqüència d‟ús, en el cas de les 3 colles grans, és diària i inclús més d‟una vegada 

per dia però en el cas de la colla petita aquesta freqüència es redueix a un cop al mes, la qual cosa fa perdre molta avantatge al 

manteniment de la pàgina.  A més, la informació transmesa en les publicacions és gairebé idèntica en tots els casos, amb petites 

variacions com, per exemple, que només Vilafranca i la Vella aprofiten els posts per fer recordatoris d‟assaig.  

 

Els trets distintius que destaquen  gràcies a aquesta comparativa són els següents:  

 

- Caldes és la única colla que no segueix la línia estètica marcada a inici de temporada, ja que no en té. No manté, 

tampoc, una constància dins la mateixa pàgina. Les seves publicacions són totalment independents les unes de les 

altres, cobrint les necessitats bàsiques de cada moment i sense pensar en una coherència global amb la colla i la resta 

de xarxes.  

- Vilafranca és la única en aprofitar al màxim les opcions que dóna Facebook, i ho fa encapçalant la seva pàgina amb una 

imatge en moviment.  

- Minyons és, actualment, la única colla amb una campanya de temporada establerta i que segueix al llarg de totes les 

publicacions.  

 

Amb tot, veiem que Facebook és una xarxa molt unificada malgrat les diferències que pugui haver-hi entre colles.  
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6.2.2. Gestió d’Instagram 

 
INSTAGRAM 

 

Freqüència 
d'ús 

Tonality 
Funcions 
utilitzades 

Format del 
post 

Informació del post Finalitat Estil i estètica Campanya Seguidors 

MINYONS 
Diària (+ d'1 

cop/dia) 

Informativa, 
emotiva, 
propera i 

motivadora 

Post + Stories 
+ Directs 

Imatge/Cartell + 
copy (+icones) 

Recordatoris assajos. 
Informació actuacions. 
Felicitacions en dates 
assenyalades. Seguiment 
actuacions. Missatges 
motivacionals 

Informativa, 
captativa, crear 

interacció i 
engagement 

Segueix la línia establerta  #TreuLaBèstia 8593 
Links a altres 
xarxes + vídeos 
(Stories) 

CVXV 
Diària (+ d'1 

cop/dia) Informativa Post + Stories 
+ Directs 

Imatge/Cartell + 
copy (+ icones) 

Recordatoris assajos. 
Informació actuacions. 
Felicitacions en dates 
assenyalades. Seguiment 
actuacions. Resums 
actuacions 

Captativa i 
informativa Segueix la línia establerta    7148 

Links a altres 
xarxes + vídeos  

VILAFRANCA 
Diària (+ d'1 

cop/dia) Informativa Post + Stories 
+ Directs 

Imatge 
fotogràfica Felicitacions en dates 

assenyalades, Resums 
actuacions. Records de 

castells assolits 

informativa i 
commemorativa 

Unificada: sempre 
fotografies de castells   16200 

Links a altres 
xarxes + vídeos  

CALDES 
Miitjana de 3 
cops al mes  

Informativa, 
propera i 

motivadora 
Post  

Imatge 
fotogràfica Felicitacions en dates 

assenyalades. Seguiment 
actuacions. Promoció 

actes de la colla 

Informativa     

1182  
Links a altres 
xarxes + vídeos  

 

TAULA 11:  COMPARATIVA  DE L’ÚS  D’INSTAGRAM  ENTRE  COLLES.  ELABORACIÓ  PRÒPIA 

 

En el cas d‟Instagram, la comparativa és molt semblant a la de Facebook. Un cop més, les funcions utilitzades, el format de post i la finalitat 

del seu ús són molt semblants en tots els casos. Les diferències més significatives en aquest cas són: 
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- Vilafranca és la única que no segueix la línia establerta a principi de temporada per a les seves publicacions. Si més no, 

manté una coherència i harmonia al llarg de tot el perfil, a base de publicacions unificades sempre amb fotografies de 

castells.  

- Caldes no manté una publicació diària sinó que, aproximadament, genera moviment al perfil tres vegades al mes. Ho fa 

només quan succeeix quelcom rellevant a la colla o quan decideix publicar el resum d‟alguna actuació assolida. A més, 

no manté en cap cas una estètica harmoniosa: cada publicació és d‟un estil completament diferent.  

- Caldes és la única colla que no explota les funcionalitats de Stories ni Directs.  

 

6.2.3. Gestió de Twitter 

Pel que fa a la gestió del Twitter a les colles, un cop més les 3 colles grans i més reconegudes utilitzen la xarxa amb una finalitat en comú: 

la d‟informar. Mantenen la pàgina diàriament actualitzada a partir de publicacions formades per imatges o cartells i el copy adequat, sovint 

acompanyat d‟icones per a amenitzar-lo i fer-lo més entenedor i visual.  

Referent a l‟estètica, totes tres segueixen la línia establerta tot i que Vilafranca se surt de tan en tan de la guia i basa la majoria de les seves 

publicacions en fotografies. Quan es tracta de compartir cartells gràfics, però, el seu disseny sí que manté la línia estètica de la colla.  

En aquest cas, Caldes és la única colla que desentona en aquesta harmonia entre les tres comentades. La seva freqüència d‟ús és 

setmanal, sempre que hi hagi actuacio o diada en cap de setmana. És llavors quan en fa el seguiment i reactiva el moviment de la pàgina 

de Twitter.  

Per últim, també és destacable la diferència de tonalitats utilitzades segons la colla: Minyons es caracteritza per una tonalitat alegra i 

positiva, sempre motivadora que denota frescor i juventut. La Colla Vella, en canvi, a partir del seu to denota serietat, compromís i poca 

deleïtació en crear continguts altament elaborats. Es mostra com una colla molt més preocupada per les finalitats pràctiques que estètiques. 

Vilafranca, al seu torn, s‟apropa més a l‟estil de la Vella que no pas de Minyons, mentre que Caldes no mostra un estil del tot definit ja que 
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varia la seva tonalitat en funció de la informació que es transmeti. En el cas de Twitter, generalment es publiquen només els resums de les 

actuacions i, per tant, el seu to es purament analític, sec i informatiu.  

 

 

TWITTER 

 

Freqüència 
d'ús 

Tonality 
Funcions 
utilitzades 

Format del 
post 

Informació del post Finalitat Estil i estètica Campanya Seguidors 

MINYONS 
Diària (+ d'1 

cop/dia) 

Alegra, 
positiva, 
juvenil i 

motivadora 

Post 

Imatge/Cartell 
+ copy 

(+icones) Recordatoris assajos. 
Informació actuacions. 

Felicitació colles alienes. 
Seguiment actuacions 

Informativa, 
captativa, crear 

interacció i 
engagement 

Segueix la línia establerta  #TreuLaBèstia 12700 Links a altres 
xarxes + 
vídeos 
(Stories) 

CVXV 
Diària (+ d'1 

cop/dia) 

Senzilla, clara, 
seca,  

informativa 
Post 

Imatge/Cartell 
+ copy 

(+icones) 
Recordatoris assajos. 
Informació actuacions. 

Felicitació colles alienes. 
Seguiment actuacions 

Informativa Segueix la línia establerta    13100 
Links a altres 
xarxes + 
vídeos  

VILAFRANCA 
Diària (+ d'1 

cop/dia) 
Informativa i 

directa Post 

Imatge/Cartell 
+ copy 

(+icones) 

Recordatoris assajos. 
Informació actuacions i 

actes de la colla. 
Felicitació colles alienes. 

Seguiment actuacions 

Informativa 

Majoritàriament basat en 
fotografies, combinat amb 

l'estètica dels cartells 
establerta 

  16200 
Links a altres 
xarxes + 
vídeos  

CALDES Setmanal Informativa, 
directa Post 

Imatge/Cartell 
+ copy 

(+icones) Felicitació colles alienes. 
Seguiment actuacions Informativa No segueix cap patró. 

Senzill i directe   12700 
Links a altres 
xarxes + 
vídeos  

 

TAULA 12:  COMPARATIVA  DE L’ÚS  DE  TWITTER  ENTRE  COLLES.  ELABORACIÓ  PRÒPIA 
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6.2.4. Gestió de Whatsapp i Telegram  

 

WHATSAPP i TELEGRAM 

 

Freqüència 
d'ús 

Tonality 
Funcions 
utilitzades 

Format del 
post 

Informació del 
post 

Finalitat 
Estil i 
estètica 

Campanya Seguidors 

MINYONS Diària 
Propera, 
directa i 
informativa 

Línia de 
difusió 
unidireccional 

Missatge de 
text 

Dades bàsiques de 
les properes 
actuacions, 
informació d'actes 
de la colla i aliens, 
enllaços a 
publicacions de les 
xarxes socials, 
novetats i notícies 
del món casteller, 
temes personals 

Informativa, 
cohesionant       

CVXV                   

VILAFRANCA Diària Informativa 
Línia de 
difusió 

unidireccional 

Copy + 
imatge/ cartell 
/ links 

Canvis d'última 
hora, recordatori 
d'assajos, 
informació 
d'actuacions, 
fotografies i vídeos,  
difusió d'actes de la 
colla 

Informativa       

CALDES Diària 

Propera, 
directa, 
informativa, 
informal 

Xat 
Copy + 
imatge/ cartell 
/ links 

Dades bàsiques de 
les properes 
actuacions, 
informació d'actes 
de la colla i aliens, 
enllaços a 
publicacions de les 
xarxes socials, 
novetats i notícies 
del món casteller, 
temes personals 

Informativa, 
cohesionant 

      
 

TAULA 13:  COMPARATIVA DE L’ÚS DE WHATSAPP I TELEGRAM ENTRE COLLES.  ELABORACIÓ PRÒPIA 
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En tractar-se de plataformes destinades, principalment, a xatejar, la seva freqüència d‟ús en totes és diària. Les colles mantenen un 

contacte constant amb els seus membres i, majoritàriament, ho fan a través d‟aquests mitjans.  

Gràcies a l‟anàlisi realitzada, però, s‟ha pogut demostrar que no totes funcionen així: la CVXV no compta amb cap grup de xat – ni de 

Whatsapp ni de Telegram – on hi hagi unificada tota, o gairebé tota, la gent de la seva colla. En tractar-se d‟una colla tan gran, la gestió 

d‟un grup amb aquestes característiques seria extremadament incontrolable, així que per part de la Vella s‟ha optat per evitar-ho. La resta 

de colles, en canvi, sí que disposen d‟aquest recurs i l‟utilitzen amb finalitats gairebé idèntiques: mantenir la colla informada en tot 

moment.  

En aquest cas, la colla que en fa un ús un tant diferent és la colla dels Escaldats. En ser una colla de tamany molt més reduït, el nombre 

de persones que hi ha al xat és molt menor al que podrien tenir les colles grans i, per tant, Caldes té creat un grup de Whatsapp de xat 

obert. La diferència rau en què les colles grans tot i utilitzar aquestes plataformes ho fan d‟una manera molt més estricta i acotada: han 

creat una línia de difusió unidireccional. Això vol dir que unicament poden enviar missatges els responsables de la xarxa i, per tant, tot el 

que es difon en aquest mitjà és informació tècnica des de la colla cap als seus membres. Caldes, en canvi, utilitza el xat amb una finalitat 

molt més cohesionant, ja que tots i totes les seves membres se senten lliures de respondre qualsevol missatge i inclús s‟utilitza el grup 

per tractar temes personals, compartir contingut totalment aliè als castells i mantenir converses amistoses.  

En cap cas s‟ha analitzat l‟estètica d‟aquest suport ja que està basat en missatges de text que no mantenen cap relació amb un estil en 

concret. Tanmateix, sí que és cert que les fotografies i cartells que s‟hi difonen, en el cas de les 3 colles grans, mantenen l‟estètica 

marcada des d‟un inici ja que solen ser cartells transversals que es pengen posteriorment a la resta de xarxes analitzades.  
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6.2.5. Gestió de la web 

 

WEB 

 

Freqüència 
d'ús 

Tonality 
Funcions 
utilitzades 

Format del post Informació del post Finalitat Estil i estètica Campanya Seguidors 

MINYONS 
Constantment 
actualitzada 

Formal, 
informativa i 
divulgativa 

Caixes de text, 
vídeos, imatges, 

capçaleres 
desplaçants, 

hipervincles… 

Cròniques 

Calendari d'actuacions. 
Recull d'imatges d'actes. 

Dades de contacte. 
Història de la colla. 
Novetats i notícies.  

Informativa, 
divulgativa 

Segueix la línia 
establerta  #TreuLaBèstia   

Lands: Home 
(Novetats i notícies, 
últimes actuacions i 
vídeos), La Colla, 
Calendari, 
Actuacions, 
Galeria, Àrea 
Social, Blog, 
Contacte 

CVXV 
Constantment 
actualitzada 

Formal, 
informativa i 

emotiva 

Caixes de text, 
vídeos, imatges, 

capçaleres 
desplaçants, 

hipervincles… 

Cròniques 

Calendari d'actuacions. 
Estadístiques. Dades de 
contacte. Història de la 

colla. Novetats i notícies.  

Informativa, 
emotiva 

Senzilla, bàsica i 
orientativa     

Lands: 
Home(Calendari + 
notícies), La Colla 
Vella, Història, 
Actuacions, Blog, 
Contacte 

VILAFRANCA 
Constantment 
actualitzada 

Formal, 
informativa i 

emotiva 

Caixes de text, 
vídeos, imatges, 

capçaleres 
desplaçants, 

hipervincles… 

Lands: Home, 
Castellers (la colla, 
actuacions, uneix-
te, història…) 
Notícies, Mèdia, 
Serveis, Cal 
Figarot, Contacte, 
Human Towers i 
Botiga 

Calendari d'actuacions. 
Galeria. Organització de 
la colla. Dades de 
contacte. Estadística. 
Història. Com unir-se. 
Novetats i notícies… 

Informativa, 
emotiva 

Senzilla, bàsica i 
orientativa. 
Minimalista, molt 
poc text.Tota 
dissenyada entorn 
el verd Vilafranca 

    

CALDES EN RECONSTRUCCIÓ 
 

TAULA 14:  COMPARATIVA DE L’ÚS DE LA WEB ENTRE COLLES.  ELABORACIÓ PRÒPIA. 
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La Taula 14 deixa constancia de les semblances i diferències entre les diverses planes web de les 4 colles analitzades. A simple vista 

podem observar la mancança d‟aquest recurs per part de la colla petita, Caldes de Montbui. No vol dir que no tingui página web: sí que en 

té. Actualment, però, està en reconstrucció per a apropar-se una mica més a la realitat comunicativa que s‟està podent observar en la 

resta de colles gràcies a aquest ampli estudi.  

La resta de colles mantenen una estructura web molt semblant. Com a tret distintiu, però, Minyons en aquest cas és la colla que es manté 

més al marge de les emocions i se centra en la funció més informativa i divulgativa. En canvi la Vella i Vilafranca han aconseguit donar un 

toc d‟emotivitat més alt a les seves pàgines amb diversos recursos, ja comentats a l‟apartat pertinent de l‟anàlisi completa.  

Pel que fa a l‟organització de la informació, totes ho fan d‟igual manera a partir d‟un menú que permet navegar a les diverses lands. 

Malgrat aquesta posada en comú, la informació transmesa té certs matisos de diferència que deixen entreveure les diverses realitats i 

voluntats de cada colla. En el cas de Vilafranca i la CVXV, per exemple, és clar: donen molta importancia en tot moment al prestigi de la 

colla, la seva història i les estadístiques i rànquings assolits. Minyons, en canvi, és una colla que no creu en el concurs i es mostra 

totalment en contra d‟això i, per tant, en cap moment es parla de temes estadístics a la seva plana.  

En tot moment, les 3 pàgines web estan ambientades en la línia estètica establerta per la colla i sempre utilitzant els colors característics 

de les seves camises.  

Gràcies a aquesta comparació, es pot veure que la importància donada per les diverses colles cap a la pàgina web és gairebé idèntica, tot 

i que cadascuna ha adaptat els continguts segons els seus objectius i criteris.  
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6.2.6. Gestió del blog 

 

BLOG 

 

Freqüència 
d'ús 

Tonality 
Funcions 
utilitzades 

Format del 
post 

Informació del 
post 

Finalitat 
Estil i 
estètica 

Campanya Seguidors 

MINYONS 
Mitja de 5 

posts per mes 

Informal, 
propera, 
sincera i 
bromista 

Caixes de text, 
imatges, 

hipervincles 

Cròniques Novetats a la colla, 
resums d'actes 
presenciats, 
experiències 
viscudes pels 
castellers, 
cròniques 
d'actuacions 

Informativa, 
emotiva 

Segueix la 
línia establerta  #TreuLaBèstia   

Entrevistes 

CVXV   
Informal, 
propera, 

motivadora 

Caixes de text, 
imatges, 

hipervincles 

Cròniques + 
Entrevistes 

Novetats a la colla, 
resums d'actes 
presenciats, 
experiències 
viscudes pels 
castellers, 
cròniques 
d'actuacions 

Informativa, 
emotiva 

Segueix la 
línia establerta      

VILAFRANCA                   

CALDES                   
 

TAULA 15:  COMPARATIVA DE L’ÚS DEL BLOG ENTRE COLLES.  ELABORACIÓ PRÒPIA. 

 

El blog és una plataforma que no totes les colles castelleres empren. Generalment, les que ho fan, l‟utilitzen com a annex dins la página 

web. Aquest mateix és el cas de Minyons i la Colla Vella Xiquets de Valls. Aquestes són les dues úniques colles analitzades que compten 

amb un blog que mantenen actualitzat periòdicament. Totes dues l‟utilitzen de manera molt semblant, hi comparteixen el mateix tipus de 

contingut i ho fan, cadascuna al seu àmbit, seguint sempre l‟estil establert a principi de temporada. En el cas de Minyons, es busca 
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relacionar les publicacions més internes amb el lema #TreuLaBèstia mentre que la Vella, tot i no tenir un concepte clau establert encara, 

orienta totes les publicacions a transmetre els valors que treballa sempre, ja mencionats a l‟apartat analític.  

Vilafranca, al seu torn, no ha cregut convenient crear una pàgina blog i contempla que, per ara, amb la informació que difon a la web en té 

més que suficient. En el cas de Caldes, en canvi, no s‟ha arribat a contemplar en cap moment la idea de crear un blog i, a dies d‟ara amb la 

pàgina en reconstrucció, encara menys.  
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6.2.7. Gestió de Youtube 

 

YOUTUBE 

 

Freqüència 
d'ús 

Tonality 
Funcions 
utilitzades 

Format del 
post 

Informació del 
post 

Finalitat 
Estil i 
estètica 

Campanya Seguidors 

MINYONS Setmanal Emotiva, 
motivadora 

Descripció, 
vídeo 

Vídeos + 
Descripcions 

Promoció de la 
campanya. 
Promoció de 
properes Diades de 
la Colla. 
Reperoducció de 
les actuacions 
completes 

Divulgant, 
emotiva 

Segueix la 
línia establerta  #TreuLaBèstia 707 

CVXV Setmanal Emotiva, 
informativa 

Descripció, 
vídeo 

Vídeos + 
Descripcions 

Promoció de la 
campanya. 
Promoció de 
properes Diades de 
la Colla. 
Reperoducció de 
les actuacions 
completes 

Divulgant, 
emotiva Vídeo-crònica   567 

VILAFRANCA 
Setmanal (en 
temporada 
alta) 

Informativa, 
emotiva 

Descripció, 
vídeo 

Vídeos + 
Descripcions 

Promoció de la 
campanya. 
Promoció de 
properes Diades de 
la Colla. 
Reperoducció de 
les actuacions 
completes 

Divulgant, 
emotiva Vídeo-crònica   5358 

CALDES INACTIU DES DE FA 2 ANYS 66 

 

TAULA 16:  COMPARATIVA DE L’ÚS DE YOUTUBE ENTRE COLLES.  ELABORACIÓ PRÒPIA. 
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Tal com s‟ha vist  a les taules comparatives anteriors i es veurà en les següents, Youtube és la plataforma que més es distancia de l‟estètica 

i funcionalitat de la resta de mitjans estudiats. El seu funcionament és molt diferent al de la resta i, a més, les utilitats que se li poden donar 

es limiten a la publicació de contingut audiovisual acompanyat d‟una breu descripció.  

Així doncs, Youtube és una plataforma un tant diferent a les altres analitzades però no per això les colles la deixen de banda. Totes, a 

excepció de Caldes, utilitzen periòdicament Youtube i mantenen el seu perfil perfectament actualitzat. Ho fan a partir de la publicació 

setmanal, en temporada de castells i actuacions, de vídeos-resum de les actuacions a les que la colla ha assistit durant el cap de setmana. 

A més, quan ja tenen una campanya aprofiten per difondre-la. Actualment, aquest és el cas únicament de Minyons mentre que la Vella i 

Vilafranca mantenen el perfil, de moment, només amb vídeos de castells i d‟actuacions senceres.  

La finalitat d‟aquest ús és difondre a nivell mundial el que fa la colla en el seu dia a dia a plaça així com també emocionar i motivar els 

membres de l‟entitat per seguir assistint als assajos i donar-ho tot a plaça o inclús captivar castellers potencials.  

Pel que fa a Caldes de Montbui, té un perfil a Youtube com a colla però no hi ha publicat cap vídeo des de fa 2 anys. Per tant, per a aquesta 

anàlisi basada en la comunicació de la temporada actual, el tractament que se n‟ha fet ha estat com si no existís cap perfil.  
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6.2.8. Gestió del Mail 

 

MAIL 

 

Freqüència 
d'ús 

Tonality 
Funcions 
utilitzades 

Format del 
post 

Informació del 
post 

Finalitat 
Estil i 
estètica 

Campanya Seguidors 

MINYONS Setmanal Informativa 

Cos del 
missatge, 
assumpte, 
grups de 
contactes 

Missatge de text 
+ links 
(ubicacions, 
esdeveniments…) 

Situació de la 
colla, informació 
de les properes 
actuacions i actes 
del calendari, 
últimes novetats 
rellevants… 

Informativa       

CVXV Setmanal Informativa 

Cos del 
missatge, 
assumpte, 
grups de 
contactes 

Missatge de text 
+ links 
(ubicacions, 
esdeveniments…) 

Situació de la 
colla, informació 
de les properes 
actuacions i actes 
del calendari, 
últimes novetats 
rellevants… 

Informativa       

VILAFRANCA Setmanal Informativa 

Cos del 
missatge, 
assumpte, 
grups de 
contactes 

Missatge de text 
+ links 
(ubicacions, 
esdeveniments…) 

Situació de la 
colla, informació 
de les properes 
actuacions i actes 
del calendari, 
últimes novetats 
rellevants 

Informativa       

CALDES Setmanal Informativa 

Cos del 
missatge, 
assumpte, 
grups de 
contactes 

Missatge de text 
+ links 
(ubicacions, 
esdeveniments…) 

informació de les 
properes 
actuacions i actes 
del calendari, 
últimes novetats 
rellevants… 

Informativa 

      
TAULA 17:  COMPARATIVA DE L’ÚS DEL MAIL ENTRE COLLES.  ELABORACIÓ PRÒPIA. 
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Aquest cop sí, totes les colles analitzades mostren un estil d‟ús i freqüència completament unificat. Totes fan el mateix tractament dels 

recursos que ofereix el correu electrònic i l‟exploten al màxim per mostrar-se ben propers a tota la colla i no deixar ningú desinformat.  

Així doncs, tots mantenen una regularitat setmanal amb les seves línies de difusions electròniques, amb una tonalitat informativa i una 

finalitat d‟igual mode. Ho fan a través de missatges setmanals, sovint acompanyats d‟enllaços o arxius fotogràfics, on exposen totes les 

dades del calendari setmanal de la colla així com els detalls de l‟actuació d‟aquell cap de setmana per tal de no tenir cap error. En casos 

puntuals, també s‟hi difon informació aliena a la colla que pot ser d‟interès pels castellers i es promocionen actes que organitza la colla per 

tal de fer cohesió de grup.  

 

 

6.3. Comparativa del nombre de seguidors 

Amb tots els aspectes mencionats a les anàlisis i comparacions anteriors, les colles analitzades gestionen les diverses plataformes 

comunicatives de què disposen per tal d‟arribar a un públic en concret. Cadascuna amb el seu target, i seguint els comentaris fets a les 

entrevistes, poc a poc aconsegueixen arribar als objectius que es plantegen. I, entre d‟altres, és créixer com a colla també a les plataformes 

comunicatives.  

Així doncs, a continuació s‟exposen les gràfiques que deixen constància d‟aquest èxit a les xarxes socials per part de les colles, agafant 

com a barems d‟estudi el nombre de seguidors que tenen en cadascuna d‟elles:  
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GRÀFICA 2:  SEGUIDORS DE LES XARXES SOCIALS DE MINYONS.  ELABORACIÓ PRÒPIA  

 

La Gràfica 2 mostra com Facebook és la xarxa amb més seguidors dels Minyons de Terrassa, amb un 37% del total, seguida de Twitter, 

Instagram i Youtube en darrer lloc.  El nombre de seguidors, però, no té perquè anar directament relacionat amb l‟efectivitat o freqüència 

d‟ús de la xarxa, tot i tenir sempre relació amb l‟ús que se‟n fa de cadascuna. En aquest cas, i a nivell general, Minyons compta amb un 

nombre força elevat de seguidors, per la qual cosa és deduïble que el bon ús que en fan els ha servit per arribar on són ara. Tanmateix, 

seguint les paraules de l‟entrevista a Sergi Castells, les xarxes socials actualment més utilitzades i efectives són, en ordre, Twitter, 

Instagram i Facebook. Això demostra, doncs, que per més que Facebook tingui un nombre més elevat de seguidors que Instagram o 

Twitter, les tendències i modes d‟avui dia estan fent que l‟èxit de les xarxes sigui molt superior en el cas d‟Instagram que de la ja antiga 

Facebook. A més, el fet que Minyons exploti al detall totes i cadascuna de les funcionalitats que Instagram ofereix fa encara més evident la 

lógica de la seva eficàcia.  

FACEBOOK
12918
37%

INSTAGRAM
8593
25%

TWITTER
12700
36%

YOUTUBE
707
2%

MINYONS DE TERRASSA

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

YOUTUBE
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GRÀFICA 3:  SEGUIDORS DE LES XARXES SOCIALS DE LA CVXV.  ELABORACIÓ PRÒPIA  

 

En segon lloc, la Gràfica 3 parla dels seguidors en el cas de la Colla Vella. Aquest cop, la xarxa per excel·lència dels castellers de la Zona 

Tradicional és Twitter, amb un 42% respecte del total. Seguidament arriba Facebook, Instagram i per últim Youtube.  

Si es posa en relació el nombre de seguidors amb l‟ús que es fa de cada xarxa, es veu clarament que són les tres xarxes més utiiltzades i 

amb el punt de mira per part de l‟equip de comunicació més enfocat. A més, Twitter  i Instagram difonen un contingut d‟interès diari, com 

són els horaris d‟assajos, per exemple, que Facebook no comparteix. Probablement, aquest és un dels motius clau pels quals Twitter i 

Instagram, aquest cop, han passat per davant de Facebook.  
 

 

FACEBOOK
10278
33%

INSTAGRAM
7148
23%

TWITTER
13100
42%

YOUTUBE
567
2%

COLLA VELLA XIQUETS DE VALLS

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

YOUTUBE
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GRÀFICA 4:  SEGUIDORS DE LES XARXES SOCIALS DE VILAFRANCA.  ELABORACIÓ PRÒPIA  

 

Pel que fa als Castellers de Vilafranca, Facebook s‟emporta el percentatge de seguidors més gran, amb un 37%. El nombre exacte 

d‟aquests és de 47226, la qual cosa suposa un volum de gent extremadament gran. És sabut que Vilafranca és una colla molt reconeguda a 

nivel mundial i així ho demostren les dades.  

En segon lloc es posiciona Twitter que va seguit d‟Instagram. Tots dos superen els 10000 seguidors. Per últim, Youtube encara no ha 

arribat a aquesta xifra, que es col·loca en darrera posició representant tan sols un 6% del total.  

En aquest cas, se sap que Vilafranca no utilitza les publicacions d‟Instagram per informar sobre les dades bàsiques dels actes als que acut 

la colla sinó que l'utilitza a mode de galería, fonamentalment. Si no es contempla  l‟ús que comença a donar-li als Stories, podem deduir que 
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és per això que actualment és la xarxa amb menys seguidors, dins les tres que encapçalen el rànquing. Malgrat això, amb l‟augment de l‟ús 

dels Stories que està donant darrerament, és molt probable que aquesta xifra augmenti de forma considerable.  

Twitter, en canvi, manté un nombre de seguidors molt alt, i això es deu al contingut que s‟hi difon. La gent segueix el perfil dels Verds per 

estar al dia dels seus castells assolits i dels actes als que acudeix. En el cas de Facebook, és fàcil pensar que en ser la xarxa més extensa i 

antiga, el nombre de seguidors completi la regla de tres.  

Així doncs, Vilafranca resulta ser la colla amb més volum de seguidors de les tres colles grans analitzades. 
 

 

 

En darrer punt, veiem la contraposició del nombre de seguidors d‟una colla gran amb els d‟una colla petita com Caldes de Montbui, la qual, 

tal com s‟ha vist en els quadres comparatius anteriors, no para tanta atenció a les seves xarxes com ho fa la resta de colles.  
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GRÀFICA 5:  SEGUIDORS  DE  LES  XARXES  SOCIALS  DE  CALDES.  ELABORACIÓ  PRÒPIA 

 

Com és observable, els nombres de seguidors de cada xarxa no són comparables als de la resta de colles, quedant molt per sota d‟aquests. 

Tot i així, Facebook és la xarxa que més seguidors té, amb 3231, seguida de Twitter, Instagram i Youtube. Si es relaciona amb l‟anàlisi feta 

anteriorment, la lògica es manté, ja que Facebook és la xarxa que comparteix més contingut divers respecte a les altres i Twitter és la que 

manté una freqüència de publicació més alta. Fins el moment, Instagram no ha estat tan explotada com podria haver-ho estat.  
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Per concloure amb l‟anàlisi dels seguidors de les xarxes en cada colla, a continuació es presenta la Gràfica 6 on s‟unifica tota la informació 

presentada anteriorment, per tal de mostrar de la forma més visual possible la comparació entre les diferents colles del nombre de 

seguidors tant de manera general com segons la xarxa social.  

 

 

GRÀFICA 6:  COMPARATIVA ENTRE COLLES DEL NOMBRE DE SEGUIDORS A LES XARXES,  ELABORACIÓ PRÒPIA 
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Gràcies a aquesta gràfica es pot observar clarament la funció minoritària que tenen tots els comptes de Youtube, independentment de 

tractar-se d‟una colla gran o petita. En tots els casos, el nombre de seguidors d‟aquesta plataforma és el més petit de tots. Això pot deure‟s 

a que, generalment, totes les colles tendeixen a publicar els vídeos del Youtube a la resta de plataformes i, per tant, el públic els visualitza 

des d‟aquestes i no des de Youtube. A més, Youtube és una plataforma on no és necessari seguir el perfil per poder veure els seus vídeos i, 

en la societat en què vivim, encara no és un costum seguir els perfils de Youtube de tots els vídeos que consultem. Així doncs, el fet que 

tingui menys seguidors sí que indica que la freqüència de consulta per part del públic és menor però no té perquè voler dir que la gestió que 

se‟n fa és pitjor o menys constant.  

La segona observació que es pot extreure d‟aquest quadre-resum és la situació de Caldes. En comparació amb la resta de colles, la seva 

comunicació actual podria descriure‟s com a molt poc rendida o gairebé nul·la. El fet de no tenir una campanya ni imatge corporativa pot 

afectar al poc engagement creat entre el públic casteller, sumat al fet de ser una colla petita d‟un poble que poca gent coneix.  

 

Per últim, destacar la força que segueix tenint Facebook avui dia que, tot i no ser una de les xarxes més nombrades en l‟actualitat i semblar 

que va quedant arcaica, manté el major nombre de seguidors en tots els casos a excepció de les xarxes de la Colla Vella, on Twitter ha 

aconseguit superar-lo.  
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6.4. Aportacions de millora per Caldes de Montbui 

A continuació, i després de veure clarament quina és la realitat comunicativa de 

les colles grans envers Caldes de Montbui, s‟exposa de forma molt breu 8 punts 

bàsics i fonamentals que crec que haurien de canviar o millorar en la comunicació 

de la Colla Castellera de Caldes de Montbui per tal de fer un salt cap a una 

comunicació més acurada, dedicada i exitosa.  
Actualment, les debilitats principals de la comunicació de Caldes són la poca 

constància, la baixa responsabilitat per part de l‟equip de comunicació i la manca 

d‟homogeneïtat entre continguts difosos15. Amb això, es proposa: 

- Mantenir una constància total en referència a la freqüència de 

publicació a cada xarxa 
- Establir una línia estètica de base per començar, poc a poc, a crear una 

identitat i imatge de colla que ens representi 
- Establir per norma una reunió general a principi de temporada amb tots 

els membres de l‟equip de comunicació, la Junta Directiva i la Junta 

Tècnica, per marcar uns objectius enllaçats amb els de la Tècnica i 

distrbuir tasques segons la calendarització.  
- Crear un concepte transversal que identifiqui i motivi la colla per fer 

créixer el sentiment „hooligan‟ dels Escaldats. Més endavant, quan aquest 

estigui ja completament interioritzat, crear eixos conceptuals per cada 

temporada.  
- Reorganitzar l’equip de comunicació: repartir un càrrec a cada persona 

per tal que se‟n faci responsable de principi a fi i pugui centrar-se només 

en aquella tasca per fer-la el màxim de bé possible. 
- Escollir dues persones que s‟ocupin, exclusivament, de la comunicació 

externa pel que fa a la relació amb els mitjans de comunicació públics 

– ràdio, televisió i premsa – per tal d‟aconseguir més ressò a nivell nacional  
- Reactivar quan abans la pàgina web i mantenir-la actualitzada dia a dia, 

per poder-la compartir a la resta de xarxes que es treballen. 
- Elaborar campanyes periòdiques que facin interactuar la gent de la colla a 

través de les xarxes socials, per tal que aquests n‟estiguin més pendents i, 

a més, crein ressò a través dels seus contactes personals.  

 

 

                                                                 
15Veure Annex 9.9: DAFO – Comunicació dels Castellers de Caldes de Montbui 



Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  124 
 

7. CONCLUSIONS 

7.1. Conclusions de la recerca 

Un cop arribats a aquest punt i presentada tota l‟anàlisi realitzada amb els 

resultats pertinents i els seus comentaris, s‟exposen a continuació les conclusions 

generals que he pogut extreure.  

En l‟inici de l‟estudi van presentar-se uns objectius, tots englobats sota el següent 

objecte d‟estudi: la comunicació dins el món casteller. Per a fer-ho, es volia 

conèixer en profunditat la realitat de la comunicació de les colles descobrint a fons 

quins són els mitjans de comunicació que utilitzen i com els gestionen. Així, poder 

analitzar quin és l‟ús que donen de cadascun d‟aquests mitjans.  

El fet de ser castellera d‟una colla petita i formar part de l‟equip de la comunicació 

va moure‟m a voler saber com treballen els equips de comunicació de les colles 

grans per poder-hi emmirallar-me i, després de l‟anàlisi, ser capaç de fer una 

proposta de millora a la meva colla. Així doncs, presento de forma breu les 

conclusions bàsiques i fonamentals que he extret d‟aquest treball, havent ja 

exposat alguns canvis i millores en la comunicació actual de Caldes per fer una 

projecció de futur i apropar-nos una mica més a la realitat actual de la 

comunicació castellera.  

Per a tractar les conclusions, crec adient englobar-les en 5 idees bàsiques 

extretes:  

 

- La comunicació tant interna com externa de la colla és fonamental pel 

funcionament d’aquesta 

Avui dia una colla castellera sense comunicació és una colla morta, inexistent. 

Gràcies als canvis que ha experimentat la societat i els avenços tecnològics que 

s‟han produït, s‟ha obert un mar de possibilitats comunicatives de cara al fet 

casteller que la majoria de colles han sabut aprofitar a la perfecció. Tal com 

comentava a la introducció, els castells són festa, passió i dedicació, però res 

d‟això no pot tenir lloc si no hi ha un grup de persones que estiri de la corda i ho 

faci possible. I és gràcies a la comunicació i, sobretot, a les noves tendències 

digitals, que el reclam del món casteller cap a la societat és possible. A nivell 

comunicatiu, no podem diferenciar en termes d‟importància entre la comunicació 

interna o externa. Totes dues són fonamentals pel funcionament de la colla. Sense 

difusió, els propis membres de la colla no estarien informats dels actes d‟aquesta 

i, a nivell extern, ningú coneixeria els castellers ni aniria a les places a gaudir de 

les diades.  
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- Una bona gestió dels mitjans propis i la imatge de colla fa de l’entitat 

una autèntica força competitiva i diferenciada respecte la resta 

A partir de l‟observació dels diferents estils i gestions de les colles escollides he 

pogut observar la importància de tenir una bona base en termes d‟imatge per tal 

de ser reconegut tal com es vol. Ho he vist molt clarament, sobretot, amb el treball 

acurat dels Minyons de Terrassa, que han vetllat des d‟un principi per crear una 

identitat pròpia a partir de l‟estill, tant gràfic com narrat, i la creació d‟un concepte 

propi. Això, sumat a les construccions assolides, els ha dut a convertir-se en una 

colla amb una imatge molt ben definida que ha passat a actuar com una marca 

més del nostre dia a dia. I no només el seu nom, sinó també el concepte 

transversal creat #SomLaColla. Amb això, s‟ha demostrat que amb un treball 

acurat darrere tota l‟organització que s‟esforci per establir unes bones bases 

estètiques i comunicatives pot arribar-se allà on es vulgui, convertint una 

agrupació de persones d‟una ciutat catalana en una marca reconeguda a nivell 

mundial.  

A més, gràcies a aquest treball de fons plasmat posteriorment en les creacions 

gràfiques i audiovisuals, s‟ha aconseguit crear dins el món casteller una 

diferenciació molt notable entre colles pel que fa als seus valors. Mentre 

analitzava els diferents continguts, he anat sentint i percebent tots i cadascun dels 

valors que la colla busca transmetre i gràcies als quals aconsegueixen construir la 

seva cultura i identitat.16 

 

- Tot i la societat en què vivim, no depèn tot de l’estètica  

Malgrat vivim en una societat totalment superficial, el món casteller i la seva 

comunicació no depèn d‟això. Abans de fer l‟anàlisi i coneixent ja les colles, tenia 

una idea clara: la Colla Vella té un estil encara molt arcaic i per això la seva 

comunicació no serà tan exitosa com la resta. A hores d‟ara puc dir que 

m‟equivocava de ple i, a més, l‟error s‟ha convertit en una de les principals 

conclusions extretes. Si bé la Vella és una colla amb un estil més seriós i a nivell 

gràfic un tant antiquat, difon una informació en tot moment útil i pràctica. És 

aquesta, principalment, la seva voluntat. Així doncs, més enllà de l‟estil que utilitzi, 

el seu equip de comunicació està treballant per assolir uns objectius pràctics que 

sens dubte aconsegueix. A més, és una colla que transmet tradicionalitat, 

experiència i constància, i és en l‟estil dels seus dissenys on queda plasmat. Per 

tant, tot i ser molt important l‟estètica de les creacions comunicatives, la base 

fonamental de tot és tenir ben clar quin és el lloc que ocupes en la societat i en el 

                                                                 
16 Annex 9.8: Taula de valors de cada colla 
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teu sector, on vols arribar i què necessites per fer-ho, més enllà de l‟aparença que 

es percebi des de fora.  

 

- La diferència entre les colles grans i les petites, en termes de 

comunicació, és exponencial. 

Els resultats obtinguts de l‟anàlisi de les colles grans i de la colla petita, tot i 

semblar similars en termes generals, no tenen absolutament res a veure. Malgrat 

s‟intentin explotar els mateixos mtijans, els recursos amb què compten les colles 

grans no són comparables amb els d‟una colla petita. Un exemple clar és el dels 

Minyons, que compten amb una agència externa de disseny que els fa tot el 

seguiment de la campanya. Per a Caldes, mantenir un servei així és impensable. 

Les preocupacions i ambicions de les colles grans tampoc són comparables a les 

de les colles petites, que normalment van avançant amb el temps intentant créixer 

o, fins i tot, sobreviure sense quedar-se amb massa pocs castellers. Així doncs, he 

pogut veure com les colles grans donen mil voltes a la comunicació de les petites, 

tant a nivell de constància com a nivell de creativitat i disseny. Però això no es deu 

als recursos o capacitats de més que tenen, sinó a la percepció i convenció que ja 

hi ha creada a la societat castellera. A partir d‟aquest treball, vull deixar de 

manifest que qualsevol colla petita podria difondre exactament la mateixa 

comunicació que una gran, o inclús millor, si s‟ho proposés. El problema, llavors, 

seria que el recorregut que té una colla petita per arribar a la gent és molt més curt 

que el de les colles grans, i és per això que, per naturalesa, els equips de 

comunicació de les colles petites acaben concentrant la majoria dels seus 

esforços en les difusions internes més que externes.  

 

- L’emergència de les xarxes socials ha fet del món casteller un fet 

globalitzat, modern i interconnectat.  

Partint de la base que la meva anàlisi s‟ha fet exhaustivament sobre els mitjans 

autogestionats per les colles –own media – puc afirmar que l‟existència de les 

xarxes socials ha significat un canvi magnificient en la comunicació de les colles 

castelleres. Fins el moment, el control que tenien sobre la difusió del seu contingut 

era completament nul, sense poder fer res per assegurar que es publiqués una 

crònica a un diari o que es fes una entrevista a la ràdio. Ara, però, les colles tenen 

a l‟abast un gran ventall de xarxes socials i plataformes digitals a les quals poden 

accedir pel seu propi pes i difondre tot el que necessitin. Així doncs, l‟emergència 

de les xarxes socials ha convertit les colles castelleres en grans creadores de 

contingut comunicatiu i publicitari que les ha fet fer un salt cap a la interconnexió 
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dins de Catalunya i a nivell internacional. Al mateix temps, la competència ha 

augmentat ja que la majoria de la difusió creada depèn només dels equips de 

comunicació pertinents i, per tant, la recerca de la creativitat i l‟estratègia per part 

d‟aquests ha de ser constant per no caure en la desinformació o en l‟oblit i 

desaparèixer de les pantalles del seu target. Actualment, les xarxes socials són 

els mitjans més explotats per les colles en el món casteller.  

 

Finalment, i amb tot l‟exposat anteriorment, puc concloure aquest estudi afirmant 

la hipòtesi plantejada inicialment: les xarxes socials han significat un abans i 

un després en la comunicació del món casteller.  
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7.2. Valoració personal del treball realitzat 

A dia 24 de maig de 2018, no puc creure que estigui redactant les conclusions 

personals del meu Treball de Final de Grau. Després de tots aquests mesos 

treballant-hi, puc concloure‟l amb un gran somriure, tot i que sovint aquest 

somriure ha estat tacat amb hores de son, confusió, bloqueig, insatisfacció i 

saturació.  

Mirant enrere avui, me n‟adono del molt que ha evolucionat el meu treball des 

que vaig plantejar-lo estant encara d‟Erasmus+ a Polònia.  

En un principi, la meva preocupació principal era estudiar la comunicació 

castellera per poder establir-la dins d‟una etiqueta en concret. Comercial o 

corporativa. En aquell llavors, només contemplava aquestes dues. A simple 

vista, la seva naturalesa no em semblava que encaixés en una ni en l‟altra. I 

gràcies a la recerca i la llarga llista de llibres consultats, vaig descobrir poc a poc 

noves tipologies de comunicació que van fer-me obrir la visió i la ment. Poc a 

poc, a mesura que vaig anar desenvolupant el treball, em vaig adonar que la 

importància real no rau en l‟etiqueta que li volguem posar a la comunicació, sinó 

en la realitat pura d‟aquesta i en com això és útil per al dia a dia de la colla. És 

per això que la meva anàlisi va anar fent un tomb fins a acabar centrant-se en 

conèixer aquesta realitat, deixant més de banda la voluntat d‟etiquetar-la.  

Al llarg del treball m‟han sorgit molts dubtes i problemes que em semblaven 

impossibles de superar però que, amb paciència i l‟ajuda d‟en Vicenç Tamborero, 

he pogut anar solventant fins acabar elaborant aquest projecte final que ara 

presento.  

Vaig adonar-me que l‟anàlisi que he fet és una anàlisi bastant única, ja que hi ha 

molt pocs llibres documentats que parlin sobre la realitat de la comunicació 

castellera des de la visió en què l‟he enfocada jo. Majoritàriament, els llibres que 

en parlaven ho feien des d‟una visió purament periodística i deixaven de banda 

la part exhaustiva sobre el contingut difós i l‟ús de les diverses xarxes.  

Gràcies, també, a l‟ajuda de molts i moltes companyes castelleres a qui he pogut 

consultar molts aspectes sobre el funcionament de les seves colles – ja que, com 

comento, no consten en fonts secundàries – poc a poc he anat teixint una tela 

que ha acabat resultant una anàlisi força completa sobre l‟avui casteller als 

mitjans de comunicació.  

Amb tot, i malgrat haver suat molt el treball i tenir mil dubtes sobre la correcció 

de les meves paraules, concloc aquest estudi afirmant que el fet de 

desenvolupar-lo m‟ha servit en molts aspectes i m‟ha ajudat a nivell professional 
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de cara a millorar en molts termes la comunicació actual que es gestiona en la 

meva colla.  

No vull acabar, però, sense abans citar de nou l‟autor Botella i Pahissa, fent una 

breu però molt encertada valoració i projecció de futur del món casteller:    

 

 

 

 

“En resum, per afrontar el futur cal saber-se hereus del passat però 

també conscients que la capacitat per adaptar-se i innovar és un 

component important de la tradició mateix. Un futur que les colles 

han d’abordar amb confiança, amb la confiança que donen en els 

darrers quaranta anys d’èxit adaptatiu” (Botella i Pahissa,  2011:83) 
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9. ANNEXOS 

9.1. Índex d’imatges 

Imatge 1: Titulars castellers d’El Periódico  

El Periódico (2018) [En línia] Barcelona, disponible a: 

https://www.elperiodico.com/es/castellers/ [Consulta: 21/02/2018] 

Imatge 2: Portada Revista Castells 

Imatge 3: Pàgina web oficial de la CCCC 

Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya [En línia] Disponible a: 

http://www.cccc.cat/  [Consulta: 22/02/2018] 

Imatge 4: Pàgina d’inici de Diari Casteller 

Diari Casteller (2018) [En línia] Catalunya, disponible a: 

https://delcamp.cat/diaricasteller [Consulta: 22/02/2018] 

Imatge 5: Pàgina d’inici de Portal Casteller 

Portal Casteller (2018) [En línia] Catalunya, disponible a: http://portalcasteller.cat/  

[Consulta: 22/02/2018] 

Imatge 6: Imatge corporativa de la darrera campanya dels Minyons de Terrassa  

Imatge 7: Capçalera del perfil @Minyons 

Twitter dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: 

https://twitter.com/minyons?lang=es [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 8: Posts del Twitter @Minyons 

Twitter dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: 

https://twitter.com/minyons?lang=es [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 9: Capçalera Instagram @Minyons 

Instagram dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a:  

https://www.instagram.com/minyons/ [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 10:  Post informatiu d’una diada pròxima  

Instagram dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/minyons/ [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 11: Post en record d’un Minyó 

Instagram dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/minyons/ [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 12: Visió global del perfil d’Instagram de Minyons 

Instagram dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/minyons/ [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 13: Insta Story felicitant la Pasqua als seus fillols 

Instagram dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/minyons/ [Consulta: 5/05/2018] 

https://www.elperiodico.com/es/castellers/
https://delcamp.cat/diaricasteller
http://portalcasteller.cat/
https://twitter.com/minyons?lang=es
https://twitter.com/minyons?lang=es
https://www.instagram.com/minyons/
https://www.instagram.com/minyons/
https://www.instagram.com/minyons/
https://www.instagram.com/minyons/
https://www.instagram.com/minyons/
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Imatge 14: InstaStory en dia d’assaig 

Instagram dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/minyons/ [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 15: InstaStory d'última hora informant de la reacció davant la pluja 

Instagram dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/minyons/ [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 16: Insta Stories fent promoció de continguts d’altres xarxes 

Instagram dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/minyons/ [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 17: Post d’esdeveniment pròxim a Facebook 

Facebook dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: https://es-

es.facebook.com/Minyons/  [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 18: Capçalera de la web oficial dels Minyons 

Web dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: http://www.minyons.cat/ 

[Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 19: Publicació a la web dels Minyons 

Web dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: http://www.minyons.cat/ 

[Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 20: Blog dels Minyons de Terrassa 

Blog dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: http://www.minyons.cat/blog/ 

[Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 21: Perfil de Youtube dels Minyons de Terrassa 

Youtube dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: 

https://www.youtube.com/channel/UCfaI6mfRZlJL-p3aTamYn-w [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 22: Cartell de la XXXIX Diada de la Colla 

Instagram dels Minyons de Terrassa [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/minyons/ [Consulta: 5/05/2018] 

Imatge 23: Post al Twitter @CollaVella 

Twitter de la CVXV [En línia] Disponible a: https://twitter.com/collavella?lang=es 

[Consulta: 7/05/2018] 

Imatge 24: Twitter en anglès de la CVXV 

Twitter en anglès de la CVXV [En línia] Disponible a: 

https://twitter.com/collavella_EN?lang=es [Consulta: 7/05/2018] 

Imatge 25: Perfil d’Instagram CVXV 

Instagram de la CVXV [En línia] Disponible a: https://www.instagram.com/collavella/ 

[Consulta: 7/05/2018] 

 

https://www.instagram.com/minyons/
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https://twitter.com/collavella_EN?lang=es


Treball de Fi de Grau La comunicació actual al món casteller UAB · Juny, 2018 

Marta Castilla Gallego · 1395803  134 
 

Imatge 26: Cartell – recordatori d’assaig 

Instagram de la CVXV [En línia] Disponible a: https://www.instagram.com/collavella/ 

[Consulta: 7/05/2018] 

Imatge 27: Cartell d’actuació 

Instagram de la CVXV [En línia] Disponible a: https://www.instagram.com/collavella/ 

[Consulta: 7/05/2018] 

Imatge 28: Perfil de Facebook CVXV 

Facebook de la CVXV [En línia] Disponible a: https://www.facebook.com/collavella/ 

[Consulta: 7/05/2018] 

Imatge 29: Post al Facebook CVXV 

Facebook de la CVXV [En línia] Disponible a: https://www.facebook.com/collavella/ 

[Consulta: 7/05/2018] 

Imatge 30: Capçalera de la web CVXV 

Web de la CVXV [En línia] Disponible a: http://www.collavella.cat/ [Consulta: 

7/05/2018] 

Imatge 31: Pàgina d’inici de la web CVXV 

Web de la CVXV [En línia] Disponible a: http://www.collavella.cat/ [Consulta: 

7/05/2018] 

Imatge 32: Blog de la CVXV 

Blog  de la CVXV [En línia] Disponible a: http://www.collavella.cat/category/blog/ 

[Consulta: 7/05/2018] 

Imatge 33: Aplicació Mòbil de la CVXV 

Imatge 34: Perfil de Youtube de la CVXV 

Youtube de la CVXV [En línia] Disponible a: https://www.youtube.com/user/cvxv07 

[Consulta: 7/05/2018] 

Imatge 35: Portades de la web CVXV amb els seus valors plasmats 

Web de la CVXV [En línia] Disponible a: http://www.collavella.cat/ [Consulta: 

7/05/2018] 

Imatge 36: Perfil de Facebook dels Castellers de Vilafranca 

Facebook dels Castellers de Vilafranca [En línia] Disponible a: 

https://www.facebook.com/CastellersdeVilafranca/ [Consulta: 8/05/2018] 

Imatge 37: Post al Facebook dels Castellers de Vilafranca 

Facebook dels Castellers de Vilafranca [En línia] Disponible a: 

https://www.facebook.com/CastellersdeVilafranca/ [Consulta: 8/05/2018] 

Imatge 38: Post d’Instagram dels Castellers de Vilafranca 

Instagram dels Castellers de Vilafranca [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/castellersdevilafranca/ [Consulta: 8/05/2018] 

https://www.facebook.com/collavella/
https://www.facebook.com/collavella/
http://www.collavella.cat/
http://www.collavella.cat/
http://www.collavella.cat/category/blog/
https://www.youtube.com/user/cvxv07
http://www.collavella.cat/
https://www.facebook.com/CastellersdeVilafranca/
https://www.facebook.com/CastellersdeVilafranca/
https://www.instagram.com/castellersdevilafranca/
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Imatge 39:  InstaStory dels Castellers de Vilafranca 

Instagram dels Castellers de Vilafranca [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/castellersdevilafranca/ [Consulta: 8/05/2018] 

Imatge 40: Harmonia del perfil d’Instagram dels Castellers de Vilafranca 

Instagram dels Castellers de Vilafranca [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/castellersdevilafranca/ [Consulta: 8/05/2018] 

Imatge 41: Posts al Twitter dels Castellers de Vilafranca 

Twitter dels Castellers de Vilafranca [En línia] Disponible a: 

https://twitter.com/Verds?lang=es [Consulta: 8/05/2018] 

Imatge 42: Web dels Castellers de Vilafranca 

Web dels Castellers de Vilafranca [En línia] Disponible a: 

https://www.castellersdevilafranca.cat/ [Consulta: 8/05/2018] 

Imatge 43: Aplicació mòbil dels Verds 

Imatge 44: Perfil de Youtube dels Castellers de Vilafranca 

Youtube dels Castellers de Vilafranca [En línia] Disponible a: 

https://www.youtube.com/user/CastellersVilafranca [Consulta: 8/05/2018] 

Imatge 45: Exemple d’estètica de cartell dels Verds 

Imatge 46: Post del Twitter d’Escaldats 

Twitter dels Castellers de Caldes de Montbui [En línia] Disponible a: 

https://twitter.com/escaldats?lang=es [Consulta: 8/05/2018] 

Imatge 47: Post al Twitter sobre les obres al local   

Twitter dels Castellers de Caldes de Montbui [En línia] Disponible a: 

https://twitter.com/escaldats?lang=es [Consulta: 8/05/2018] 

Imatge 48: Estètica de l’Instagram dels Escaldats 

Instagram dels Castellers de Caldes de Montbui [En línia] Disponible a: 

https://www.instagram.com/escaldats/ [Consulta: 8/05/2018] 

Imatge 49: Post al Facebook dels Escaldats 

Facebook dels Castellers de Caldes de Montbui [En línia] Disponible a: 

https://www.facebook.com/castellersdecaldesdemontbui/ [Consulta: 8/05/2018] 

Imatge 50: Web dels Castellers de Caldes de Montbui 

Web dels Castellers de Caldes de Montbui [En línia] Disponible a: 

https://sites.google.com/site/castellerscaldesmontbui/inici_castellers?overridemobile=tr

ue 

[Consulta: 8/05/2018] 
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9.2. Índex de taules i gràfiques 

Taules 

Taula 1: Freqüència d’ús de les Xarxes Socials a Catalunya l’any 2015. Elaboració pròpia a 

partir de les dades extretes de: https://www.idescat.cat/?lang=es [Consulta: 22/02/2018] 

(pàgina 32) 

Taula 2: Comparació de l’ús de les xarxes per part dels Minyons de Terrassa. Elaboració 

Pròpia (pàgina 87) 

Taula 3: Comparació de la informació difosa a cada xarxa pels Minyons. Elaboració 

pròpia (pàgina 89) 

Taula 4: Comparació de l’ús de les xarxes per part de la CVXV. Elaboració Pròpia (pàgina 

91) 

Taula 5: Comparació de la informació difosa a cada xarxa per la CVXV. Elaboració pròpia 

(pàgina 93) 

Taula 6: Comparació de l’ús de les xarxes per part dels Castellers de Vilafranca. 

Elaboració Pròpia (pàgina 94) 

Taula 7: Comparació de la informació difosa a cada xarxa pels Castellers de Vilafranca. 

Elaboració pròpia (pàgina 96) 

Taula 8: Comparació de l’ús de les xarxes per part dels Escaldats. Elaboració Pròpia 

(pàgina 98) 

Taula 9: Comparació de la informació difosa a cada xarxa pels Escaldats. Elaboració 

pròpia (pàgina 100) 

Taula 10: Comparativa de l’ús de Facebook entre colles. Elaboració pròpia (pàgina 101) 

Taula 11: Comparativa de l’ús d’Instagram entre colles. Elaboració pròpia (pàgina 103) 

Taula 12: Comparativa de l’ús de Twitter entre colles. Elaboració pròpia (pàgina 105) 

Taula 13: Comparativa de l’ús de Whatsapp i Telegram entre colles. Elaboració pròpia 

(pàgina 106) 

Taula 14: Comparativa de l’ús de la web entre colles. Elaboració pròpia (pàgina 108) 

Taula 15: Comparativa de l’ús del blog entre colles. Elaboració pròpia (pàgina 110) 

Taula 16: Comparativa de l’ús de Youtube entre colles. Elaboració pròpia (pàgina 112) 

Taula 17: Comparativa de l’ús del Mail entre colles. Elaboració pròpia (pàgina 114) 

Taula 18: Taula – resum dels mitjans de què disposa cada colla (pàgina 137) 

Taula 19: Taula de valors de cada colla (pàgina 148) 

Taula 20: DAFO – Castellers de Caldes de Montbui (pàgina 149) 

Taula 21: Taula – resum de l’anàlisi realitzada (pàgina 150) 

 

Gràfiques 

Gràfica 1: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Taula 1 (pàgina 32) 

Gràfica 2: Seguidors de les Xarxes Socials dels Minyons. Elaboració pròpia (pàgina 116) 

Gràfica 3: Seguidors de les Xarxes Socials de la CVXV. Elaboració pròpia (pàgina 117) 

https://www.idescat.cat/?lang=es
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Gràfica 4: Seguidors de les Xarxes Socials dels Castellers de Vilafranca. Elaboració 

pròpia (pàgina 118) 

Gràfica 5: Seguidors de les Xarxes Socials de Caldes. Elaboració pròpia (pàgina 120) 

Gràfica 6: Comparativa entre colles del nombre de seguidors a les xarxes. Elaboració 

pròpia (pàgina 121) 

 

 

 

9.3. Taula – resum dels mitjans de què disposa cada colla 

  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM WEB BLOG APP YOUTUBE MAIL 

CVXV                     

MINYONS                     

VILAFRANCA                     

ESCALDATS                     

 

TAULA 18:  TAULA -  RESUM DELS MITJANS DE QUÈ DISPOSA CADA COLLA 

 

9.4. Guió d’entrevista als responsables de comunicació de 

les colles 

Abans de començar amb les preguntes, agrair-te la teva col·laboració amb aquesta 

investigació i aclarir que aquesta és una recerca purament acadèmica i, per tant, 

tota la informació que s‟extregui de l‟entrevista serà únicament utilitzada com a tal.  

Així doncs, procedim amb l‟entrevista.  

Sent el màxim responsable de la comunicació de la teva colla castellera, agrairia 

que responguessis amb total sinceritat i transparència les següents preguntes, i et 

sentis lliure d‟afegir qualsevol informació extra que creguis rellevant tot i no 

aparèixer en aquest guió.  

 

Aquesta investigació tracta de plasmar com és la comunicació que realitzen les 

colles castelleres en l‟actualitat, quins usos se‟n fan i quins són els seus resultats. 

Amb això es pretén fer una comparativa entre colles i relacionar el tipus de 

comunicació emprat amb la realitat de cada colla.  

 

 En el vostre cas, quin coneixement previ sobre comunicació tenies abans 

d’agafar aquest càrrec? Has estudiat alguna cosa relacionada amb la 

comunicació o ho has après tot a base de pràctica directa a la colla? 

 Com és l’equip de comunicació de la colla? Estàs tu sol o en sou més?  
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 Com s’organitza aquest equip? (per xarxes, tots ho fan tot, hi ha una 

rutina marcada, reunions setmanals?) 

 Quins mitjans interns exploteu com a colla? Podries ordenar-los segons 

la freqüència d’ús? I segons l’efectivitat? 

  Quins mitjans externs exploteu com a colla? Podries ordenar-los segons 

la freqüència d’ús? I segons l’efectivitat? 

 Quins són els vostres objectius principals quan genereu els continguts 

que publiqueu? Varien en funció del mitjà que utilitzeu? 

 Creieu que aconseguiu arribar als objectius que us plantegeu en un 

principi?  

 Podries descriure pas a pas quin és el procés que seguiu com a equip de 

comunicació des de principi de temporada fins al final?  

 Establiu una temàtica que serà l’eix que perdurarà durant tot el tram? O 

creeu els continguts de forma independent entre ells, segons el que 

hagueu de publicitar?  

 A quin target va dirigida principalment la vostra comunicació?  

 Quins continguts genereu per a cada mitjà?  

 Si haguessis de mencionar els 3 valors que més es transmeten a la vostra 

comunicació, quins serien? 

 Quina és la freqüència amb què llanceu difusions?   

 Heu notat un canvi en la difusió castellera dels últims anys respecte fa 

uns 10 anys? En cas afirmatiu, a què creieu que es deu?  

 Creieu que hi ha hagut un canvi de discurs en la interpretació del món 

casteller per part dels mitjans? 

 Com a responsable de la comunicació de la teva colla, prestes atenció a 

la comunicació de la resta de colles? En cas afirmatiu, amb quin objectiu? 

 Creus que és comparable la comunicació d’una colla gran com la vostra a 

la d’una colla petita? 

 Com valoraries l’aparició de les xarxes socials pel que fa a la repercussió 

que ha tingut per la comunicació de les colles castelleres? 

 Creus que actualment el món casteller té una plataforma digital on 

s’unifiqui absolutament tota la informació castellera? ( agendes, 

puntuació, novetats, darreres notícies, aniversaris, estrenes, etc). En cas 

afirmatiu, com la valores?  

 Si la resposta anterior és negativa, creus que seria útil fer-ho? Quins 

ítems indispensables hi inclouries? Quins avantatges creus que aportaria 

al món casteller? 
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Moltíssimes gràcies per les teves respostes! Fins aquí l‟entrevista i per últim apuntar 

que no tindré cap problema en compartir-te el treball un cop acabat si ho desitges. 

Fins aviat! 

 

9.5. Entrevista a Sergi Castells –  Minyons de Terrassa 

 En el vostre cas, quin coneixement previ sobre comunicació tenies abans 

d’agafar aquest càrrec? Has estudiat alguna cosa relacionada amb la 

comunicació o ho has après tot a base de pràctica directa a la colla? 

No tenia coneixement previ abans d‟entrar a l‟equip de comunicació de la colla, 

més enllà que l‟adquirit amb la experiència de gestionar la comunicació d‟altres 

entitats. Amb la pràctica de 5 anys a l‟equip de comunicació he aprés moltíssim 

que em serveix actualment. 

 Com és l’equip de comunicació de la colla? Estàs tu sol o en sou més?  

L‟equip de comunicació es composa d‟unes 10-15 persones treballant en diferents 

àmbits i feines. 

 Com s’organitza aquest equip? (per xarxes, tots ho fan tot, hi ha una 

rutina marcada, reunions setmanals?) 

La feina és realitza a distancia a través de whatsapp. Cadascú s‟encarrega de 

mantenir unes xarxes però la estratègia i els missatges els fixem conjuntament. 

 Quins mitjans interns exploteu com a colla? Podries ordenar-los segons 

la freqüència d’ús? I segons l’efectivitat? 

Internament els mitjans de comunicació oficials són el mailing, canal de 

comunicació a Telegram (inaugurat el desembre de 2017) i un grup de Facebook. 

Freqüencia d‟us: Telegram, Facebook i Mailing. Per efectivitat: Facebook, 

Telegram i mailing. 

També cal comentar que un mitjà no oficial i informal que utilitzem són les cadenes 

de whatsapp  

  Quins mitjans externs exploteu com a colla? Podries ordenar-los segons 

la freqüència d’ús? I segons l’efectivitat? 

Web (Renovada aquest 2017), Blog, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. 

Freqüencia d‟ús: Twitter, Instagram, Facebook, Web, Blog. 

 Quins són els vostres objectius principals quan genereu els continguts 

que publiqueu? Varien en funció del mitjà que utilitzeu? 
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L‟objectiu de la comunicació externa és donar a conèixer allò que fa la colla i crear 

una imatge de marca dirigint-nos a través de cada canal amb el llenguatge adequat 

per a apropar a la colla més volum de gent. 

Pel que fa als canals interns l‟objectiu és que la gent de la colla conegui tot el que 

dona de si la colla. 

 Creieu que aconseguiu arribar als objectius que us plantegeu en un 

principi? 

No és fàcil però poc o molt ho aconseguim 

 Podries descriure pas a pas quin és el procés que seguiu com a equip de 

comunicació des de principi de temporada fins al final?  

Establim els objectius de la colla per a cada temporada tant a nivell social com 

casteller com de l‟àmbit específic de comunicació i a partir d‟aquí i del calendari de 

la colla realitzem una calendarització de les accions a realitzar. Un cop tenim tot 

això  comencem a treballar amb una agència de disseny externa per a la 

realització de la imatge de la campanya anual. A partir d‟aquí cada xarxa social 

treballa independentment per a l‟assoliment dels objectius. 

 Establiu una temàtica que serà l’eix que perdurarà durant tot el tram? O 

creeu els continguts de forma independent entre ells, segons el que 

hagueu de publicitar?  

Tenim un estil gràfic molt marcat que perdura entre temporades però el missatge 

és força independent entre campanyes. Tot i això sempre es pot observar un 

crescendo durant la temporada. 

 A quin target va dirigida principalment la vostra comunicació?  

El target principal que es busca per a que s‟integri a la colla son homes i dones de 

20-35 anys. 

 Quins continguts genereu per a cada mitjà? 

Cada setmana generem vídeos de les actuacions per al canal de youtube que 

tractem que estiguin online el més ràpid possible a més de imatges i gràfiques per 

a la resta de xarxes. També tractem de realitzar vídeos promocionals abans de les 

actuacions grans. 

 Si haguessis de mencionar els 3 valors que més es transmeten a la vostra 

comunicació, quins serien? 

Rigor, esforç i compromís 

 Quina és la freqüència amb què llenceu difusions?   
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Depenent del canal cada dia. 

 Heu notat un canvi en la difusió castellera dels últims anys respecte fa 

uns 10 anys? En cas afirmatiu, a què creieu que es deu? 

Sí, totalment. Abans la única opció que tenies de generar difusió era en premsa 

ràdio, i televisió o bé la cartellera al carrer. Ara aquest camp s‟ha ampliat molt més 

amb la emergència de les xarxes socials digitals. 

 Creieu que hi ha hagut un canvi de discurs en la interpretació del món 

casteller per part dels mitjans? 

Per part dels mitjans no crec que existeixi cap canvi. Als mitjans castellers (i a les 

seccions especialitzades dels mitjans generalistes) predomina una visió del món 

casteller molt pròpia del Camp de Tarragona, Valls i Vilafranca i aquesta tendeix a 

tenir una visió més tradicionalista del món casteller. 

 Com a responsable de la comunicació de la teva colla, prestes atenció a 

la comunicació de la resta de colles? En cas afirmatiu, amb quin objectiu? 

Sí. Em serveix per veure bones i males pràctiques comunicatives i coses que 

m‟agradaria fer a la meva colla. 

 Creus que és comparable la comunicació d’una colla gran com la vostra a 

la d’una colla petita? 

Segurament no. Potser pel que fa a comunicació en xarxes socials digitals ens 

iguala a tots però nosaltres seguim tenint un apartat de relació amb els mitjans de 

comunicació molt potent per a atendre totes les peticions nacionals i internacionals 

i aquí crec que és on rau la diferencia entre una colla gran i una colla petita. 

 Com valoraries l’aparició de les xarxes socials pel que fa a la repercussió 

que ha tingut per la comunicació de les colles castelleres? 

Ha estat un desencotillament i un veure que existeixen moltes més colles que les 

que cobrien els mitjans abans de la emergència de les xarxes socials digitals. 

 Creus que actualment el món casteller té una plataforma digital on 

s’unifiqui absolutament tota la informació castellera? ( agendes, 

puntuació, novetats, darreres notícies, aniversaris, estrenes, etc). En cas 

afirmatiu, com la valores?  

No crec que existeixi un sol lloc que ho aglutini tot. Tot hi això existeixen varies 

eines com la web de la coordinadora pel que fa a calendari i base de dades, 

baròmetre casteller per a les estrenes, els diferents mitjans castellers,... 
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 Si la resposta anterior és negativa, creus que seria útil fer-ho? Quins 

ítems indispensables hi inclouries? Quins avantatges creus que aportaria 

al món casteller? 

No estaria malament tot i que les necessitats crec que estan cobertes en base a 

varies eines com ja he exposat a la resposta anterior. 

 

9.6. Entrevista a Arnau Mañé – Castellers de Vilafranca 

 En el vostre cas, quin coneixement previ sobre comunicació tenies abans 

d’agafar aquest càrrec? Has estudiat alguna cosa relacionada amb la 

comunicació o ho has après tot a base de pràctica directa a la colla? 

 

 Com és l’equip de comunicació de la colla? Estàs tu sol o en sou més?  

 L‟equip de comunicació està format per tres persones. Tot i això, hi ha un altre 

equip de tres persones més, que treballa en paral·lel, que li anomenem de 

“Mèdia i màrqueting”, que és la part més “creativa” de la comunicació. Tot i 

això, tenim relació entre els dos equips i ens coordinem a través del 

vicepresident de Mèdia i Màrqueting i jo mateix, el cap de comunicació. 

 Com s’organitza aquest equip? (per xarxes, tots ho fan tot, hi ha una 

rutina marcada, reunions setmanals?) 

 De les tres persones que formem l‟equip de comunicació, un se n‟encarrega de 

totes les xarxes socials, un altre de la comunicació interna (Newsletters, 

correus, grups de comunicació interna) i un altre del tracte i la relació amb els 

mitjans de comunicació. 

 Quins mitjans interns exploteu com a colla? Podries ordenar-los segons 

la freqüència d’ús? I segons l’efectivitat? 

 Les xarxes socials són, sens dubte, el nostre punt fort. Facebook, Twitter i 

Instagram ens serveixen per explicar el nostre dia a dia i, també per arribar als 

nostres castellers. Tot i això, per comunicar-nos directament amb els nostres 

socis, simpatitzants o castellers, acostumem a fer servir el correu electrònic. 

 Quins mitjans externs exploteu com a colla? Podries ordenar-los segons 

la freqüència d’ús? I segons l’efectivitat? 

 Com explicava, de cara en fora, fem servir, sobretot les xarxes socials, que 

tenen una doble vessant (per explicar què és la colla, però també per informar 

als interessats a formar-ne part). A més, també tenim molt bona relació amb 

tots els mitjans de comunicació interessats a cobrir la informació dels Castellers 

de Vilafranca, ja sigui diàriament (com, sobretot els mitjans de la comarca o els 
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especialitzats) o puntualment (com mitjans nacionals o internacionals que ens 

visiten de tant en tant per explicar què és el món casteller i, en concret, com 

funciona la nostra colla). 

 Podríeu mencionar per ordre els mitjans externs públics en què 

apareixeu, començant per aquells en què hi sou més presents i més 

sovint, i acabant pels que us cedeixen menys espais? 

 Facebook 

 Twitter 

 Premsa comarcal 

 Premsa especialitzada 

 Mitjans nacionals 

 Mitjans internacionals 

 

 Quins són els vostres objectius principals quan genereu els continguts 

que publiqueu? Varien en funció del mitjà que utilitzeu? 

 En general, sempre busquem el mateix objectiu: explicar el dia a dia de la colla 

per, al final, tenir projecció a tot el món, però en especial al nostre territori i 

atraure la gent cap als nostres assajos i les nostres actuacions. No oblidem que 

la nostra activitat principal és fer castells i, per tant, hem de treballar per fer 

créixer la colla en nombre de castellers. 

 

 Creieu que aconseguiu arribar als objectius que us plantegeu en un 

principi?  

 Sens dubte, sí. Tot i que sempre es pot millorar i anem aprenent dia a dia, 

controlant quins continguts agraden més i quins menys. 

 Podries descriure pas a pas quin és el procés que seguiu com a equip de 

comunicació des de principi de temporada fins al final?  

 A principis de temporada dissenyem com preveiem que anirà la temporada i 

quins objectius tenim, a nivell casteller. Ho fem amb una reunió amb l‟equip 

tècnic, que ens permet saber quins seran els punts forts de l‟any. A partir d‟aquí 

decidim què voldrem comunicar i quan. Els equips més creatius comencen a 

elaborar grans campanyes (que poden arribar a durar més d‟una temporada) i 

petites campanyes (per moments més puntuals de la temporada). A partir 

d‟aquí l‟equip de comunicació és l‟encarregat de comunicar aquestes idees de 

la millor manera i en el moment que considerem més precís.  
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 Establiu una temàtica que serà l’eix que perdurarà durant tot el tram? O 

creeu els continguts de forma independent entre ells, segons el que 

hagueu de publicitar?  

 Com et deia en l‟anterior resposta, intentem planificar-ho, però varia molt 

segons com avança la temporada. No és una matemàtica exacta. 

 A quin target va dirigida principalment la vostra comunicació?  

 És un target molt ampli, però el que més ens interessa són persones de la 

comarca que puguin estar interessades en fer castells. Fins fa uns anys ens 

havíem centrat molt en el públic més jove per renovar la colla. Ara, crec que 

hem d‟enfocar-nos més a un públic d‟entre 30 i 40 anys. 

 Quins continguts genereu per a cada mitjà?  

 Acostumem a aprofitar els continguts per totes les plataformes i mitjans, ja 

siguin cartells, vídeos, campanyes. Els adaptem segons les demandes de cada 

mitjà. 

 Si haguessis de mencionar els 3 valors que més es transmeten a la vostra 

comunicació, quins serien? 

 Compromís, treball i tradició. 

 Quina és la freqüència amb què llanceu difusions?   

 Cada dia a les xarxes socials i un parell de cops internament. 

 

 

 Heu notat un canvi en la difusió castellera dels últims anys respecte fa 

uns 10 anys?  

 Sí, les xarxes socials han revolucionat la comunicació de les colles castelleres. 

A part, també hi ha hagut un boom televisiu que ha permès que molta gent 

conegués ben bé què significa fer castells. 

 En cas afirmatiu, a què creieu que es deu?  

 Respost a l‟anterior pregunta. 

 Creieu que hi ha hagut un canvi de discurs en la interpretació del món 

casteller per part dels mitjans? 

 Totalment. Ha sigut una revolució pel món casteller. 

 Com a responsable de la comunicació de la teva colla, prestes atenció a 

la comunicació de la resta de colles? En cas afirmatiu, amb quin objectiu? 

 Sí, però com a amant del món casteller. Crec que els Castellers de Vilafranca 

també hem creat un model de comunicació dins del món casteller, que la resta 

de colles han anat imitant (cada una amb les seves particularitats). Això ens fa 
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continuar obrint camí, tot i que és evident que és important aprendre de les 

altres colles. 

 Creus que és comparable la comunicació d’una colla gran com la vostra a 

la d’una colla petita? 

 No, pel volum que significa una colla gran com la nostra. Tot i que cada cop, 

totes les colles s‟estan posant molt les piles en la comunicació. 

 

 Com valoraries l’aparició de les xarxes socials pel que fa a la repercussió 

que ha tingut per la comunicació de les colles castelleres? 

 Imprescindible, com ja he dit. 

 Creus que actualment el món casteller té una plataforma digital on 

s’unifiqui absolutament tota la informació castellera? ( agendes, 

puntuació, novetats, darreres notícies, aniversaris, estrenes, etc). En cas 

afirmatiu, com la valores?  

 Crec que el més semblant és la premsa castellera i no ha unificat els criteris, 

per tant, no serveix com a referent. 

 Si la resposta anterior és negativa, creus que seria útil fer-ho? Quins 

ítems indispensables hi inclouries? Quins avantatges creus que aportaria 

al món casteller? 

 

 

9.7. Entrevista a Olga Pons – Colla Vella Xiquets de Valls 

 En el vostre cas, quin coneixement previ sobre comunicació tenies abans 

d’agafar aquest càrrec? Has estudiat alguna cosa relacionada amb la 

comunicació o ho has après tot a base de pràctica directa a la colla? 

 Ja fa anys que tinc coneixement de les xarxes i estic en la gestió de les xarxes 

d'altres entitats/agrupacions. He participat en diverses conferències 

relacionades amb aquest tema, a més d'aprofundir-hi a títol personal per tal 

d'adquirir un millor coneixement del seu funcionament per fer-ne una gestió 

adequada segons les necessitats (abast, repercussió, eines...) 

 Com és l’equip de comunicació de la colla? Estàs tu sol o en sou més?  

 Som més gent.  

 Com s’organitza aquest equip? (per xarxes, tots ho fan tot, hi ha una 

rutina marcada, reunions setmanals?) 

 Tenim una rutina marcada i ens repartim les tasques. Les reunions no són 

periòdiques, les convoquem segons necessitats 
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 Quins mitjans interns exploteu com a colla? Podries ordenar-los segons 

la freqüència d’ús? I segons l’efectivitat? 

 WhatsApp (per informació interna d'urgència), correu electrònic i aplicació. 

 Quins mitjans externs exploteu com a colla? Podries ordenar-los segons 

la freqüència d’ús? I segons l’efectivitat? 

 La comunicació amb la premsa no la gestionem des de l'equip de 

comunicació/xarxes de xarxes. Per tant, no puc respondre les tres preguntes 

següents. 

 Podríeu mencionar per ordre els mitjans externs públics en què 

apareixeu, començant per aquells en què hi sou més presents i més 

sovint, i acabant pels que us cedeixen menys espais? 

 

 Quins són els vostres objectius principals quan genereu els continguts 

que publiqueu? Varien en funció del mitjà que utilitzeu? 

 

 Creieu que aconseguiu arribar als objectius que us plantegeu en un 

principi?  

 

 

 

 Podries descriure pas a pas quin és el procés que seguiu com a equip de 

comunicació des de principi de temporada fins al final?  

 Ens repartim les tasques segons disponibilitat de cadascú. Setmanalment es 

preparen les circulars de les sortides i es pengen a les xarxes. Els dies 

d'assaig, a primera hora del matí es fan xarxes (Facebook, Twitter, Instagram i 

Instagram Stories) convocant la gent. El dia de la sortida es torna a penjar la 

circular. Durant les actuacions es van fent tuits i, en acabar es fa un resum a 

Twitter, Facebook i Instagram. A banda també ens cuidem de fer xarxes 

d'altres temes d'interès per la Colla. I, per descomptat, tenim especial interès 

en la realització d'una adient gestió de les mateixes. 

 Establiu una temàtica que serà l’eix que perdurarà durant tot el tram? O 

creeu els continguts de forma independent entre ells, segons el que 

hagueu de publicitar?  

 Ens alineem amb els punts forts de la temporada previstos per la tècnica i 

generem les campanyes que creiem convenients. Sempre fem campanyes pels 
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plats forts de cada any: Sant Joan, Firagost, Sant Fèlix (mes d'agost), Santa 

Tecla, Concurs (si és el xas), i Santa Úrsula. 

 A quin target va dirigida principalment la vostra comunicació?  

 Bàsicament als castellers i castelleres de la Colla, però també als simpatitzants 

en general. 

 Quins continguts genereu per a cada mitjà?  

 Twitter, Facebook, Instagram i Instagram Stories: convocatòria assajos 

(fotografia), informació sortides (circular i/o fotografia), informació actuacions 

(fotografies, vídeos), i d'altres informacions d'interès per la Colla (imatges, 

fotografies, vídeos...). 

 Si haguessis de mencionar els 3 valors que més es transmeten a la vostra 

comunicació, quins serien? 

 Treball en equip, constància, perseverança 

 Quina és la freqüència amb què llanceu difusions?   

 Durant la temporada gairebé a diari. 

 Heu notat un canvi en la difusió castellera dels últims anys respecte fa 

uns 10 anys?  

 L'equip de comunicació/xarxes es va iniciar durant la presidència d'en Joan 

Ibarra. Per tant fa menys de deu anys que utilitzem aquestes eines i no podem 

entrar a valorar quin ha estat el canvi.. 

 En cas afirmatiu, a què creieu que es deu?  

 

 Creieu que hi ha hagut un canvi de discurs en la interpretació del món 

casteller per part dels mitjans? 

 Portem relativament poc temps utilitzant les xarxes i, per tant, no podem fer cap 

aportació al respecte. 

 Com a responsable de la comunicació de la teva colla, prestes atenció a 

la comunicació de la resta de colles? En cas afirmatiu, amb quin objectiu? 

 Sí, estar al corrent del que passa al món casteller és necessari per poder 

realizar una gestió acurada de les xarxes. 

 Creus que és comparable la comunicació d’una colla gran com la vostra a 

la d’una colla petita? 

 Crec que la utilització de les xarxes per part de les colles varia poc, però el que 

canvia és la repercussió mediàtica de cadascuna en funció de diversos factors. 

 Com valoraries l’aparició de les xarxes socials pel que fa a la repercussió 

que ha tingut per la comunicació de les colles castelleres? 

 Com a tot arreu, les xarxes han tingut un impacte altíssim 
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 Creus que actualment el món casteller té una plataforma digital on 

s’unifiqui absolutament tota la informació castellera? ( agendes, 

puntuació, novetats, darreres notícies, aniversaris, estrenes, etc). En cas 

afirmatiu, com la valores?  

 Sí, hi ha diversitat de mitjans on trobar fàcilment tot tipus d'informació al voltant 

dels castells. A banda de la informació que aquests mitjans faciliten, també cal 

estacar la seva contribució fent que la societat tingui més a prop el món 

casteller i, per tant, el pugui conèixer millor. 

 Si la resposta anterior és negativa, creus que seria útil fer-ho? Quins 

ítems indispensables hi inclouries? Quins avantatges creus que aportaria 

al món casteller? 

 

 

 

 

9.8. Taula de valors de cada colla 

A continuació es presenta una taula on s‟han plasmat els valors que m‟han 

transmès les diverses colles a mesura que he realitzat la seva anàlisi. Aquests, 

però, no van de la mà d‟aquells que s‟han declarat en les entrevistes com a valors 

que es volen transmetre. Per tant, és una taula totalment subjectiva on jo, com a 

individu analitzador, he anat plasmant el què em transmetia la comunicación de 

cada colla per tal de servir-me d‟ajuda a l‟hora d‟interpretar les dades obtingudes.  

 

MINYONS  CVXV VILAFRANCA CALDES 

JOVE I 
ACTUALITZADA TRADICIONALISTA GRANDIOSITAT DESACTUALITZADA 

DINÀMICA CONSERVADORA ORGULL POC ACTIVA 
MODERNA ACTIVA PRÀCTICITAT JOVE 
ACTIVA DISTANT ÈXIT DISCRETA 
PROPERA INFORMATIVA     
  ARCAICA     

 

TAULA 19:  TAULA DE VALORS DE CADA COLLA 
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9.9. DAFO – Comunicació dels Castellers de Caldes de 

Montbui 

 

FORTALESES DEBILITATS 

 Colla amb castellers joves i 
frescs, amb idees 

 Manca de constància en el 
manteniment de les xarxes 

 Equip de comunicació jove 
i format en comunicación 

 Ganes de renovar-se i 
millorar la comunicación 
de la colla 

 Manca d'imatge 
corporativa i homogeneïtat 
als continguts difosos 

  
 Poca organització i 

responsabilitat dins l'equip 
de comunicació 

OPORTUNITATS AMENACES 

 Millora en la gestió de les 
xarxes 

 Desmotivació per part dels 
membres de l'equip per 
falta de cohesió i 
coherència en continguts 

 Millora en la organització 
dins l'equip de 
comunicació 

 Disminució del rendiment i 
èxit a nivell tècnic de la 
colla  

 Potencial de la 
reconstrucció de la web 
que s'està fent 

 Forta competència per part 
de la comunicació de les 
colles petites de proximitat 

 

TAULA 20:  DAFO  CASTELLERS DE CALDES DE MONTBUI 
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9.10. Taula – resum de l’anàlisi realitzada  

  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM APP WEB BLOG YOUTUBE MAIL 

Freqüència 
d'ús 

MINYONS Diària (+ d'1 cop/dia) Diària 

  

Constant-ment 
actualitzada 

Mitja de 5 posts 
per mes Setmanal 

CVXV Diària (+ d'1 cop/dia)     Gairebé nul·la Constant-ment 
actualitzada   Setmanal 

VILAFRANCA Diària (+ d'1 cop/dia)   Diària Setmanal Constant-ment 
actualitzada   Setmanal (en 

temporada alta) Setmanal 

CALDES 
Mitjana d'1 cop 
al mes 

Miitjana de 3 
cops al mes  

1 cop per 
setmana Diària 

          
Setmanal 

Tonality 

MINYONS Informativa 

Informativa, 
emotiva, 
propera i 

motivadora 

Alegra, 
positiva, juvenil 

i motivadora 
Propera, directa i informativa 

  

Formal, 
informativa i 
divulgativa 

Informal, 
propera, 
sincera i 
bromista 

Emotiva, 
motivadora Informativa 

CVXV Informativa Informativa 
Senzilla, clara, 

seca,  
informativa 

    Informativa 
Formal, 

informativa i 
emotiva 

Informal, 
propera, 

motivadora 

Emotiva, 
informativa Informativa 

VILAFRANCA 
Informativa i 
motivacional Informativa Informativa i 

directa   Informativa Informativa 
Formal, 

informativa i 
emotiva 

  Informativa, 
emotiva Informativa 

CALDES 
Informativa, 

senzilla i 
directa 

Informativa, 
propera i 

motivadora 

Informativa, 
directa 

Propera, 
directa, 
informativa, 
informal           

Informativa 
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  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM APP WEB BLOG YOUTUBE MAIL 

Funcions 
utilitzades 

MINYONS Post  Post + Stories + 
Directs Post Línia de difusió unidireccional 

  

Caixes de text, 
vídeos, imatges, 

capçaleres 
desplaçants, 

hipervincles… 

Caixes de text, 
imatges, 

hipervincles 

Descripció, 
vídeo 

Cos del missatge, 
assumpte, grups 

de contactes 

CVXV Post  Post + Stories + 
Directs Post       

Caixes de text, 
vídeos, imatges, 

capçaleres 
desplaçants, 

hipervincles… 

Caixes de text, 
imatges, 

hipervincles 

Descripció, 
vídeo 

Cos del missatge, 
assumpte, grups 

de contactes 

VILAFRANCA 
Post + 

capçalera en 
moviment 

Post + Stories + 
Directs Post   Línia de difusió 

unidireccional 
Ús a nivell 

tècnic 

Caixes de text, 
vídeos, imatges, 

capçaleres 
desplaçants, 

hipervincles… 

  Descripció, 
vídeo 

Cos del missatge, 
assumpte, grups 

de contactes 

CALDES Post  Post + Stories Post Xat 

          

Cos del missatge, 
assumpte, grups 

de contactes 
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  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM APP WEB BLOG YOUTUBE MAIL 

Format del 
post 

MINYONS 

Imatge/Cartell + copy (+ icones) 
Imatge/Cartell 

+ copy (+ 
icones) 

Missatge de text 

  

Cròniques Vídeos 

Missatge de text 
+ links 
(ubicacions, 
esdeveniments…) 

Links a altres xarxes + vídeos (Stories) 

Lands: Home 
(Novetats i 
notícies, últimes 
actuacions i 
vídeos), La Colla, 
Calendari, 
Actuacions, 
Galeria, Àrea 
Social, Blog, 
Contacte 

Entrevistes Descripció  
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  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM APP WEB BLOG YOUTUBE MAIL 

CVXV 

Imatge/Cartell + copy (+ icones) 
Imatge/Cartell 

+ copy (+ 
icones) 

      

Cròniques Vídeos 

Missatge de text 
+ links 

(ubicacions, 
esdeveniments…) Links a altres xarxes + vídeos  

Lands: 
Home(Calendari 
+ notícies), La 
Colla Vella, 
Història, 
Actuacions, Blog, 
Contacte 

Entrevistes Descripció  

VILAFRANCA 

Imatge/Cartell + 
copy (+ icones) 

Imatge 
fotogràfica 

Imatge/Cartell 
+ copy (+ 
icones) 

  Copy + imatge/ 
cartell / links   

Lands: Home, 
Castellers (la 

colla, actuacions, 
uneix-te, 

història…) 
Notícies, Mèdia, 

Serveis, Cal 
Figarot, Contacte, 
Human Towers i 

Botiga 

  

Vídeos 

Missatge de text 
+ links 

(ubicacions, 
esdeveniments…) Links a altres xarxes + vídeos  Descripció  

CALDES 

Imatge/Cartell + copy  
Imatge/Cartell 

+ copy (+ 
icones) 

Missatge de 
text 

        
  

Missatge de text 
+ links 
(ubicacions, 
esdeveniments…) Links a altres xarxes + vídeos  

Imatges, 
cartells, links, 
vídeos   
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  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM APP WEB BLOG YOUTUBE MAIL 

Informació 
del post 

MINYONS 

Esdeveniments 
propers. 
Informació 
actuacions. 
Resums 
actuacions. 
Enllaços a 
altres xarxes. 
Promoció de la 
campanya.  

Recordatoris 
assajos. 
Informació 
actuacions. 
Felicitacions en 
dates 
assenyalades. 
Seguiment 
actuacions. 
Missatges 
motivacionals 

Recordatoris 
assajos. 
Informació 
actuacions. 
Felicitació 
colles alienes. 
Seguiment 
actuacions 

Dades bàsiques de les properes 
actuacions, informació d'actes de 
la colla i aliens, enllaços a 
publicacions de les xarxes 
socials, novetats i notícies del 
món casteller, temes personals 

  

Calendari 
d'actuacions. 
Recull d'imatges 
d'actes. Dades de 
contacte. Història 
de la colla. 
Novetats i 
notícies.  

Novetats a la 
colla, resums 
d'actes 
presenciats, 
experiències 
viscudes pels 
castellers, 
cròniques 
d'actuacions 

Promoció de la 
campanya. 
Promoció de 
properes 
Diades de la 
Colla. 
Reperoducció 
de les 
actuacions 
completes 

Situació de la 
colla, informació 
de les properes 
actuacions i actes 
del calendari, 
últimes novetats 
rellevants… 

CVXV 

Esdeveniments 
propers. 
Informació 
actuacions. 
Resums 
actuacions. 
Enllaços a 
altres xarxes. 
Recordatoris 
d'assaig 

Recordatoris 
assajos. 
Informació 
actuacions. 
Felicitacions en 
dates 
assenyalades. 
Seguiment 
actuacions. 
Resums 
actuacions 

Recordatoris 
assajos. 
Informació 
actuacions. 
Felicitació 
colles alienes. 
Seguiment 
actuacions 

    

Calendari, 
dades 
actuacions, 
posicions a les 
pinyes, 
actualitat 
castellera 

Calendari 
d'actuacions. 
Estadístiques. 
Dades de 
contacte. Història 
de la colla. 
Novetats i 
notícies.  

Novetats a la 
colla, resums 
d'actes 
presenciats, 
experiències 
viscudes pels 
castellers, 
cròniques 
d'actuacions 

Promoció de la 
campanya. 
Promoció de 
properes 
Diades de la 
Colla. 
Reperoducció 
de les 
actuacions 
completes 

Situació de la 
colla, informació 
de les properes 
actuacions i actes 
del calendari, 
últimes novetats 
rellevants… 

VILAFRANCA 

Esdeveniments 
propers. 
Informació 
actuacions. 
Resums 
actuacions. 
Enllaços a 
altres xarxes. 
Recordatoris 
d'assaig 

Felicitacions en 
dates 
assenyalades, 
Resums 
actuacions. 
Records de 
castells assolits 

Recordatoris 
assajos. 
Informació 
actuacions i 
actes de la 
colla. Felicitació 
colles alienes. 
Seguiment 
actuacions 

  

Canvis d'última 
hora, 
recordatori 
d'assajos, 
informació 
d'actuacions, 
fotografies i 
vídeos,  difusió 
d'actes de la 
colla 

Assistència a 
assajos i plaça, 
distribució dels 
castellers a les 
proves i ordre 
d'assaig 

Calendari 
d'actuacions. 
Galeria. 
Organització de 
la colla. Dades de 
contacte. 
Història. Com 
unir-se. Novetats 
i notícies… 

  

Promoció de la 
campanya. 
Promoció de 
properes 
Diades de la 
Colla. 
Reperoducció 
de les 
actuacions 
completes 

Situació de la 
colla, informació 
de les properes 
actuacions i actes 
del calendari, 
últimes novetats 
rellevants 
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  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM APP WEB BLOG YOUTUBE MAIL 

CALDES 

Esdeveniments 
propers. 
Enllaços a 
fotografies.  
Mencions en 
dates 
assenyalades. 
Informació 
d'alguns actes 
on la colla és 
present  

IFelicitacions 
en dates 
assenyalades. 
Seguiment 
actuacions. 
Promoció actes 
de la colla 

Felicitació 
colles alienes. 
Seguiment 
actuacions 

Dades 
bàsiques de les 
properes 
actuacions, 
informació 
d'actes de la 
colla i aliens, 
enllaços a 
publicacions de 
les xarxes 
socials, 
novetats i 
notícies del 
món casteller, 
temes 
personals           

informació de les 
properes 
actuacions i actes 
del calendari, 
últimes novetats 
rellevants… 

Finalitat 

MINYONS 
Informativa, captativa, crear interacció i 

engagement Informativa, cohesionant 
  

Informativa, 
divulgativa 

Informativa, 
emotiva 

Divulgant, 
emotiva Informativa 

CVXV Informativa Captativa i 
informativa Informativa     Informativa Informativa, 

emotiva 
Informativa, 

emotiva 
Divulgant, 
emotiva Informativa 

VILAFRANCA Informativa informativa i 
commemorativa Informativa   Informativa Informativa Informativa, 

emotiva   Divulgant, 
emotiva Informativa 

CALDES Informativa Informativa, 
cohesionant 

          
Informativa 

Estil i 
estètica 

MINYONS 

Segueix la línia establerta a principi de temporada: 
estructura base a tots els cartells - tonalitat malva, 
blanca i negra, tipografia de pal sec i majúscules,    

#centrat 

    

  

Segueix la línia establerta a principi de temporada   

CVXV 

Segueix la línia establerta a principi de temporada: 
estructura base a tots els cartells - tonalitat rosada, 

tipografia de pal sec en  blanc i negre,  imatge 
central (cas d'assaig), estructura vertical  (cas 

d'actuació)  

    

Segueix 
l'estètica 

establerta per 
la colla 

Senzilla, bàsica i orientativa Vídeo-crònica   
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  FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER WHATSAPP TELEGRAM APP WEB BLOG YOUTUBE MAIL 

VILAFRANCA 

Segueix la línia 
establerta a 
principi de 
temporada: 
estructura base 
a tots els 
cartells - 
tonalitat verda, 
blanca i negra, 
amb infografia 
silueta de pilar  

Unificada: 
sempre 
fotografies de 
castells 

Majoritària-
ment basat en 
fotografies, 
combinat amb 
l'estètica dels 
cartells 
establerta 

    

Segueix 
l'estètica 

establerta per 
la colla 

Senzilla, bàsica i 
orientativa. 
Minimalista, molt 
poc text.Tota 
dissenyada 
entorn el verd 
Vilafranca 

  Vídeo-crònica   

CALDES No segueix cap patró. Senzill i directe               

Campanya 

MINYONS #TreuLaBèstia       #TreuLaBèstia   

CVXV             

VILAFRANCA                 

CALDES                     

Seguidors 

MINYONS 12918 8593 12700           707   

CVXV 10278 7148 13100           567   

VILAFRANCA 47226 13700 16200           5358   

CALDES 3231 8593 12700           66   
 


	Portada_Compromis1i2
	Plantilla_portada_7
	Plantilla_portada_6,0

	FullCompromís_SergiCastells
	FullCompromís_OlgaPons

	Compromis_ArnauManye
	TFG_7_18_linkat

	Títol: La comunicació actual al món casteller
	Autor: Marta Castilla Gallego
	Professor tutor: Vicenç Tamborero Viadiu
	Grau: Publicitat i Relacions Públiques
	Data: 1 de juny de 2018
	Títol 2: La comunicació actual en el món casteller
	Autor2: Marta Castilla Gallego
	Tutor 2: Vicenç Tamborero Viadiu
	Any: 2018
	Titulació 2: Publicitat i Relacions Públiques
	Paraules clau Català: castellers, comunicació, xarxes socials
	Paraules Clau Castellà: "castellers", comunicación, redes sociales
	Paraules Clau Anglès: human towers, communication, social media
	Resum català: Les colles castelleres són una tradició popular de més de 100 anys. Però la seva realitat actual no té res a veure amb la dels inicis. Els temps han canviat i les colles han crescut i s'han adaptat a tots els avenços que hi ha hagut. Gràcies a aquests, la seva comunicació ha fet un pas de gegant així com el seu impacte en la societat. És precisament això el que s'analitza en aquest estudi: la realitat actual de la comunicació castellera gràcies a les noves tendències i l'aparició de les xarxes socials. 
	REsum castellà: Las "colles castelleres" son una tradición popular de más de 100 años. Pero su realidad actual no tiene nada que ver con la de sus inicios. Los tiempos han cambiado y las "colles" han crecido y se han adaptado a todos los avances que han habido. Gracias a estos, su comunicación ha dado un paso de gigante igual que su impacto en la sociedad. Es precisamente esto lo que se analiza en este estudio: la realidad actual de la comunicación castellera gracias a las nuevas tendencias y la aparición de las redes sociales. 
	REsum anglès: Castellers (the catalan human towers) are a popular tradition with more than 100 years, but its current reality has nothing to do with its first begginings. Times have changed and so have the 'castellers', which have adapted to all the advances. Thanks to that, its communication has gone forward as well as its impact on the society has. This is what this project analyses: the current reality of castellers' communication thanks to the new trends and the emergence of social media.  


