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50 anys dels Bordegassos 
 
Estimats, l’enhorabona per aquest mig segle bordegàs!  
 
Em fa molt feliç ser avui aquí, en aquest acte tan entranyable, davant de tantes 
cares amigues, per felicitar públicament la colla castellera dels Bordegassos de 
Vilanova i la Geltrú, amb motiu de la celebració del vostre 50è aniversari.  
 
Avui us aplaudeixo com a alcaldessa de la ciutat, però també com una vilanovina 
més que ha tingut la satisfacció de formar part d’aquest gran equip humà.  
 
Cinquanta anys són una xifra admirable per a una de les colles històriques de 
Catalunya. L’any 1972 la cultura popular catalana revifava a les acaballes del 
franquisme. Des d’aquell debut a la diada de Sant Jordi, quan vau descarregar el 
primer quatre de sis, els Bordegassos heu demostrat un esperit de superació 
encomiable, i heu anat progressant i avançant temporada rere temporada com 
una de les colles més destacades del país.  
 
En aquests primers cinquanta anys heu estat ambaixadors de primera categoria 
de la nostra ciutat a totes les places castelleres del país. Vull subratllar 
especialment el vostre compromís amb Vilanova i la Geltrú, perquè sou una 
entitat molt arrelada i activa a la ciutat, i heu desenvolupat un paper cívic molt 
important tant al municipi com en el conjunt de l’àmbit casteller. En aquest 
sentit, per exemple, és lloable que vau ser una de les colles pioneres a l’hora 
d’incorporar dones al món dels castells.  
 
Els castells són una escola de valors i vosaltres aporteu molt al teixit associatiu 
de Vilanova i la Geltrú. Moltes persones s’han arrelat millor a la ciutat i al país 
gràcies als Bordegassos, i aquesta tasca de construir comunitat em sembla 
preciosa.  
 
Aquests dies hi reflexionava, a propòsit de l’acte d’avui, i crec que el més bonic 
dels Bordegassos no són els castells (que també), sinó la tasca social que feu 
com a entitat, que és més valuosa que qualsevol tres de deu. 
  
Deixeu-m’ho dir ben clar: sou colla de deu!  
 
SOM colla de deu! 
 
Els darrers dos anys han estat especialment difícils per a la cultura. Per això us 
vull agrair la feina amagada i constant, la capacitat d’adaptació i les ganes de 
ressorgir perquè els castells tornin als carrers. Fa uns mesos, a la plaça de les 
Cols, quan tornàveu després de la llarga aturada per la pandèmia, vaig sentir que 
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aquell toc de gralles –que tant havíem trobat a faltar– realment ens omplia 
l’ànima. 
  
Continuem fent pinya, i demostrem que sumant esforços, amb humilitat i esforç, 
amb la feina ben feta, podem assolir fites més elevades. Però no per fer castells 
més alts serem millors. El vostre veritable èxit ha estat la construcció d’un grup 
de persones compromeses amb la camisa groc terrosa, amb la ciutat i amb 
Catalunya. Els castells ens ensenyen que tots som importants, sense distincions 
de cap mena; que podem refiar-nos d’aquell company o companya que ens 
sustenta; i que el més petit de tots és el que ens apropa a l’objectiu de la 
coronació. 
 
Per tot això i molt més, des de l’Ajuntament donem suport a la sol·licitud de la 
Creu de Sant Jordi, la màxima distinció a nivell de país que se’ls pot atorgar. 
 
Amb aquest esperit, Bordegassos, us desitjo el millor. Que aquest any en què 
celebrem aquest aniversari rodó esdevingui el rellançament de la colla per al 
present i el futur.  
 
Moltes gràcies!  
 
 
Olga Arnau i Sanabra 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 19 de març de 2022 
 


