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Relació de colles admeses i excloses.

D’acord amb la Normativa Bàsica de Participació al Torneig Casteller, on es
demana que les colles castelleres participants hagin fet més de 10 actuacions
castelleres pures (3 colles amb 3 rondes de castells i un pilar cadascuna), que
estiguin  inscrites  a  la  Coordinadora de Colles  Castelleres  de Catalunya i  que
estiguin a dins de l’àmbit administratiu de la Generalitat de Catalunya, a través
d’aquest certificat es llisten les colles que poden participar, sempre i quan ho
sol·licitin:

1. Bordegassos de Vilanova
2. Bous de la Bisbal
3. Capgrossos de Mataró
4. Castellers de l’Alt Maresme
5. Castellers d’Altafulla
6. Castellers de Badalona
7. Castellers de Barcelona
8. Castellers de Berga
9. Castellers de Caldes
10.Castellers de Castellar
11.Castellers de Castelldefels
12.Castellers de Cerdanyola
13.Castellers de Cornellà
14.Castellers d’Esparreguera
15.Castellers d’Esplugues
16.Castellers de Gavà
17.Castellers de Lleida
18.Castellers de Mollet
19.Castellers de Montcada
20.Castellers del Poble Sec
21.Castellers del Prat
22.Castellers de les Roquetes
23.Castellers de Rubí
24.Castellers de Sabadell
25.Castellers de Sagrada Família
26.Castellers de Sant Adrià
27.Castellers de Sant Cugat
28.Castellers de Sant Feliu
29.Castellers Sant Pere i Sant Pau

30.Castellers de Sant Vicenç
31.Castellers de Sants
32.Castellers de Terrassa
33.Castellers de la Vila de Gràcia
34.Castellers de Vilafranca
35.Colla Jove de Barcelona
36.Colla Jove de l’Hospitalet
37.Colla Jove de Sitges
38.Colla Jove de Tarragona
39.Colla Joves Xiquets de Valls
40.Xiquets de Cambrils
41.Esperxats de l’Estany
42.Margeners de Guissona
43.Marrecs de Salt
44.Minyons de l’Arboç
45.Minyons de Terrassa
46.Moixiganguers d’Igualada
47.Nens del Vendrell
48.Nois de la Torre
49.Sagals d’Osona
50.Tirallongues de Manresa
51.Xerrics d’Olot
52.Xicots de Vilafranca
53.Xics de Granollers
54.Xiquets de Reus
55.Xiquets del Serrallo
56.Xiquets de Tarragona
57.Xiquets de Vila-Seca

De  les  que  no  estan  a  dins  de  l’àmbit  administratiu  de  la  Generalitat  de
Catalunya, la Normativa Bàsica de Participació al Torneig Casteller estableix que
en poden ser fins a un màxim de 4. En cas que se n’inscriguin més d’aquest
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nombre, es farà un primer sorteig que destriar-ne les que poden passar a les
preinscrites.

58.Al·lots de Llevant
59.Angelets del Vallespir
60.Castellers d’Andorra
61.Castellers de Mallorca
62.Castellers del Riberal
63. Pallagos del Conflent
64.Castellers d’Edinburgh

65.Castellers d’Irlanda
66.Castellers of London
67.Castellers de Madrid
68.Castellers de París
69.Xiquets de Copenhaguen
70.Xiquets de l’Alster

S’estableixen les següents Colles de Mèrit, que són les 2 últimes organitzadores
a més de l’organitzadora de l’edició d’enguany, les vencedores de la Competició
Esportiva de les últimes tres edicions i les vencedores de la Competició a la Millor
Afició de les últimes tres edicions.

71.Colla Vella Xiquets de Valls 
72.Castellers de Sabadell 
73.Castellers de Berga
74.Xiquets de Tarragona

75.Sagrada Família 
76.Vila de Gràcia 
77.Caprgrossos de Mataró 
78.Castellers de Montcada

Totes les colles inscrites al Torneig Casteller tindran assegurada, esportivament,
18  persones  per  equip.  Aquestes  18  persones  hauran  de  presentar,  a  la
sol·licitud: nom i cognoms, dni, data de naixement i certificat mèdic (en cas de
possibles anomalies).

El pagament de la Quota de Colla  (de 190 euros) és imprescindible per a la
participació en el Torneig Casteller i per estar assegurat esportivament.
Cal tenir present que les colles de fora de Catalunya, també estan cobertes per
l’assegurança esportiva sempre i quan siguin de la Unió Europea. En cas contrari,
no ho estaran i hauran de competir sempre i quan presentin una assegurança
esportiva pròpia que els cobreixi.

D’acord amb la Normativa Bàsica de Participació al Torneig Casteller, les colles
no llistades al principi d’aquest certificat no podran participar esportivament al
Torneig Casteller però sí com a Colles d’Afició Castellera, pagant la quota que
l’organització ho estableixi.
Aquesta certificació pot ser recorreguda a través de correu electrònic
(torneigcasteller@hotmail.com) en un termini màxim de 10 dies a partir de la
comunicació a les colles sol·licitants de la seva admissió o exclusió.
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