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Annex 1: la Comissió Assessora 
 

La Comissió Assessora és l'òrgan encarregat d'elaborar la taula de puntuacions, on 
s'especifiquen les construccions que poden provar les colles participants i la seva 
puntuació, i el protocol de plaça, que determina les regles relatives a l’aixecament dels 
castells els dos dies del Concurs. Es tracta, per tant, de dos documents indispensables 
per al desenvolupament del certamen.  

Aquesta comissió està formada per 17 persones: 

• La directora castellera del Concurs, Ester Roca, que actuarà com a presidenta 
de la comissió amb veu però sense vot. 
• El president del jurat, Pere Ferrando, que podrà exercir el vot de qualitat, si 
s'escau. 
• Un representant de les sis primeres colles classificades en la darrera 
edició del Concurs: Castellers de Vilafranca (Lluís Esclassans), Colla Joves Xiquets 
de Valls (Francesc Sànchez), Colla Vella dels Xiquets de Valls (Carles Figueres), Colla 
Jove Xiquets de Tarragona (Màrius Castellví), Capgrossos de Mataró (Xevi Castellví) i 
Castellers de Sants (Joaquim Andrés). 
• Un representant de cadascuna de les quatre colles que formen part del 
Consell Municipal de Castells de Tarragona: Xiquets de Tarragona (Roger 
Peiró), Colla Jove Xiquets de Tarragona (Jordi Crespo), Xiquets del Serrallo (Roger 
Príncep) i Castellers de Sant Pere i Sant Pau (Àngel Oriol). 
• Un representant de la Coordinadora de Colles Castellers de Catalunya, 
Guillermo Soler. 
• Quatre persones de reconegut prestigi en el món casteller, en aquest cas 
representants dels mitjans de comunicació especialitzats: Xavier Brotons, 
Carles Esteve, Raquel Sans i Santi Terraza. Cal recordar que la taula de puntuacions 
dels darrers concursos està fortament basada en la taula de puntuacions Desc 20, 
elaborada fa uns anys per diferents integrants d'aquest col�lectiu. 
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Annex 2: Taula de Puntuacions 
 
 

Taula de puntuacions Concurs de Castells 2012 

Castell Punts 
carregat 

Punts 
descarregat 

Castell Punts 
carregat 

Punts 
descarregat 

4 de 7 100 125 4 de 9 f 1206 1508 

3 de 7 105 131 3 de 9 f 1303 1629 

3 de 7 a 148 185 9 de 8 1632 2041 

4 de 7 a 155 194 3 de 8 s 1703 2128 

5 de 7 163 204 2 de 9 fm 1776 2220 

7 de 7 180 225 p de 8 fm 2174 2718 

3 de 7 s 199 249 7 de 9 f 2754 3442 

5 de 7 a 209 214 5 de 9 f 2892 3614 

9 de 7 250 312 4 de 9 fa 3036 3795 

2 de 7 300 375 3 de 9 fa 3188 3985 

4 de 8 315 393 5 de 9 fa 4085 4184 

p de 6 384 480 4 de 9 sf 4686 5858 

3 de 8 403 504 2 de 8 sf 4921 6151 

2 de 8 f 492 615 3 de 10 fm 5167 6458 

p de 7 f 559 699 9 de 9 f 5425 6781 

7 de 8 680 850 4 de 10 fm 5696 7120 

5 de 8 714 892 2 de 9 sm 7476 9345 

4 de 8 a 749 937 p de 9 fmp 9420 11775 

3 de 8 a 787 984 3 de 9 sf 9891 12364 

5 de 8 a 1008 1033    
 
Si us interessen les comparacions amb la taula de puntuacions de 2010, podeu 
trobar-la en l'enllaç següent: http://www.concursdecastells.cat/concurs-2010-cdc  
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Annex 3: Protocol d'actualització i manteniment de la taula 
de puntuacions 
 
El present protocol té per objectiu regular el llistat de les construccions castelleres que 
apareixen a la taula de puntuacions emprada per les successives convocatòries del 
Concurs de Castells de Tarragona. 
 
La finalitat d’aquest protocol, per tant, és actualitzar aquesta taula d’acord amb la 
realitat castellera del moment, tenint en compte que es tracta d’una eina amb la qual 
es poden incorporar castells nous —realitzats a les places o projectats per les colles—, 
però també excloure’n quan les circumstàncies ho requereixin. 
 
L’actualització la durà a terme sistemàticament l’organisme competent entre l’1 de 
gener i el 31 de març de cada any. Aquest organisme analitzarà les novetats produïdes 
dins l’any natural anterior d’acord amb els punts establerts, i donarà a conèixer la taula 
a les colles castelleres i als mitjans de comunicació corresponents durant els primers 
dies del mes d’abril. Els punts que es tindran en compte són aquests: 

 
1. CASTELLS DE SIS PISOS I EL PILAR DE CINC. Qualsevol castell nou d’aquesta 

alçada no entrarà en la taula de puntuacions mentre aquesta taula s’iniciï amb el quatre 
de set carregat.  

 
2. CASTELLS DE SET PISOS. L’assoliment —carregat i/o descarregat— de 

qualsevol castell de set pisos d’estructura inèdita entrarà a la taula de puntuacions del 
Concurs de Castells de Tarragona quan: 

a) La consecució del castell s’hagi produït dins de l’any natural comprès entre l’1 
de gener i el 31 de desembre.  

b) El castell inèdit l’hagi aconseguit (carregat i/o descarregat) un mínim de tres 
colles castelleres, amb un total de cinc vegades entre totes tres.  

 
3. CASTELLS DE VUIT, NOU O MÉS PISOS I PILARS DE SET O SUPERIORS 
a) Qualsevol castell carregat i/o descarregat dins l’any natural comprès entre l’1 

de gener i el 31 de desembre entrarà automàticament a la taula de puntuacions del 
Concurs de Castells de Tarragona.  

b) El fet d’haver-se assolit qualsevol castell de vuit o nou pisos comporta 
automàticament la inclusió de la mateixa construcció amb l’alçada de set o vuit pisos. 

 
4. ESTRUCTURES INÈDITES. Es consideren estructures inèdites aquelles que 

mai cap colla castellera ha pogut assolir —carregar i/o descarregar— en l’època 
castellera moderna i fins a l’acabament, el 31 de desembre, de l’any natural anterior a 
l’actualització. Perquè s’incloguin aquestes estructures a la taula de puntuacions del 
Concurs de Castells de Tarragona caldrà que es compleixin les condicions següents: 

a) L’estructura ha de pertànyer al capítol 3 del present protocol, és a dir, s’ha de 
tractar d’un castell de vuit, nou o més pisos o un pilar de set o superior, i totes les 
possibles variants. 

b) Per poder-lo afegir a la taula, la colla castellera ha de sol�licitar-ne la inclusió 
per escrit a l’organisme competent en l’interval de temps comprès entre l’1 de gener i el 
31 de desembre anterior a l’actualització. 
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c) La colla castellera que ho sol�licita ha de pertànyer al grup que tingui la 
consideració de colla de vuit o de nou d’acord amb els estatuts vigents de la 
Coordinadora de Colles Castelleres.  

d) Així mateix, la colla castellera sol�licitant ha d’haver assolit el mateix castell en 
un pis inferior. Per exemple, si vol demanar d’incloure el quatre de deu amb folre i 
manilles, ha d’haver completat el quatre de nou amb folre.   

 
5. EXCLUSIÓ D’ESTRUCTURES INACTIVES. El present protocol es dota de les 

eines necessàries per excloure construccions castelleres que actualment estan incloses 
a la taula de puntuacions o que s’hi hagin pogut incorporar en un futur. 

 Amb aquest objectiu, s’exclouran de la taula els castells següents: 
a) Els que mai hagin estat intentats en l’època castellera moderna. 
b) Quan finalment cap colla no arriba, com a mínim, a carregar una de les 
estructures anomenades inèdites (veure apartat núm. 4), aquesta estructura 
quedarà exclosa de la següent convocatòria del Concurs de Castells de 
Tarragona. 

 
6. VARIACIONS D’UNA MATEIXA ESTRUCTURA. A una estructura inèdita —com a 

les vigents— s’hi poden aplicar diferents variacions, que cal tenir en compte a l’hora de 
considerar si la variació en qüestió ha originat un castell diferent: 

a) Qualsevol castell aixecat per sota, aixecat i baixat per sota, amb una agulla, 
amb diverses agulles, amb folre o sense folre, amb manilles o sense manilles es 
considerarà una estructura diferent, i, per tant, es tractarà individualment seguint el 
present protocol. 

b) Es consideraran variacions de la mateixa estructura —i, per tant, no hauran 
originat cap castell diferent— els castells fets sense pinya. En les estructures compostes 
que tinguin més d’un pom de dalt (dosos, aixecador i enxaneta), a excepció del cinc, es 
consideraran estructures idèntiques aquelles en què el castell sigui coronat per un sol 
enxaneta i aquelles en què el castell sigui coronat per un enxaneta per cada pom. 


