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La seguretat als castells protagonitza el cap de setmana
Els Castellers de Sants estrenen un sistema per protegir millor el cap i les cervicals
Els Castellers de Sants van estrenar ahir a Barcelona un nou sistema per formar la base dels
castells folrats. La nova proposta busca millorar la seguretat dels components de la pinya que
no aguanten el folre, fent que aquests treballin amb els braços amunt per ajudar a protegir el
cap i les cervicals. Aquest passat diumenge (8 de maig de 2016) el món casteller va fer un nou
pas en favor de la seguretat.
Habitualment els castellers que formen la pinya de les construccions folrades s’hi col·loquen
amb els braços avall. Després de patir diverses lesions de consideració, els Castellers de Sants
han decidit estudiar un sistema que permeti protegir el cap i les cervicals d’aquests
components, fent que els últims cordons de la pinya col·loquin els braços cap amunt.
Segons el cap de colla dels
Castellers de Sants, Pau Camprovin,
les sensacions van ser molt
positives. “Estem començant un
estudi al qual ens agradaria que
moltes altres colles es poguessin
adherir – explica Camprovin -. Han
sigut unes quantes ments pensants
de Sants les que han trobat algunes
solucions, però estic segur que si es
multiplica el nombre de colles
implicades trobarem altres idees,
altres novetats, i segur que serviran
per polir defectes de la nostra
tècnica”.
La proposta dels Castellers de Sants,
és “una feina a llarg termini” que cal
analitzar. “Ara el que ens interessa
és veure els vídeos. Una cosa és la
sensació personal i una altra el que
pots veure des de fora”, afirmava el
cap de colla barceloní al final de l’actuació. “És moment d’analitzar les imatges, parlar amb la
gent que ha estat en aquestes posicions i mirar què podem fer per seguir avançant i seguir
millorant aquesta tècnica”.

