
MANIFEST  AMB  MOTIU  DE  LA  DECLARACIÓ  DELS  CASTELLS  COM  A 
PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT 

Els municipis amb colles castelleres, amb motiu de la declaració dels castells com a 

Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO, el 16 de desembre de 

2010,

M A N I F E S T E M
Les ciutats castelleres de Catalunya expressem avui el nostre orgull i satisfacció pel 
reconeixement que ha donat la UNESCO  als castells. 

Fem realitat així un somni, un projecte que ha comptat amb el suport de molta gent. 

En primer lloc, el vostre, el de les persones i les entitats que formeu el món casteller als 
pobles i ciutats de Catalunya. 

La nostra felicitació i  enhorabona a les colles, a tota la gent que sentiu passió pels 
castells i que fa molt que esperàveu un moment històric com aquest. 

La  UNESCO ha reconegut  el  caràcter  universal  i  excepcional  d’una  tradició  local  i  
nacional,  que  està  profundament  arrelada  en  la  nostra  història  i  en  la  cultura  i  la 
identitat del nostre país. 

Es valora  així  la  singularitat  dels  castells,  l’esforç,  la  passió,  l’esperit  fraternal  i  de 
cooperació  que  fa  possible  no  només  carregar-los  i  descarregar-los,  sinó  també 
contribuir a dinamitzar la vida social, cultural i associativa de la nostra ciutat. Aquest és 
també el moment de reconèixer l’aportació que les colles castelleres heu fet al passat, 
al present i que, ben segur, fareu al futur dels nostres municipis. 

Força. Equilibri. Valor. Seny. Aquestes són quatre de les virtuts o qualitats que cal tenir  
per  carregar i  descarregar  un castell  i  que s’expressen cada vegada que una colla 
d’homes i de dones es reuneix en una plaça per unir mans i braços en un formidable i  
emocionant repte col·lectiu. Són qualitats que ens han portat fins aquí i que vosaltres 
expresseu amb la vostra trajectòria.

Hi ha un abans i un després en la història dels castells gràcies al fet extraordinari que 
avui celebrem.

Els castells que aixequem seran una mica més universals. I l’esperit que fa d’aquesta 
festa una part del patrimoni de tota la humanitat ens ha d’esperonar a tots i a totes, als 
homes i a les dones del món casteller i al conjunt de ciutadans i ciutadanes, a plantejar-
nos nous reptes de progrés per al futur, a enfortir la nostra identitat i, al mateix temps, 
obrir-nos cap a la dels altres.

Signen aquest manifest, en representació dels pobles i ciutats castelleres de Catalunya, 
els respectius alcaldes, el dia 19 de novembre de 2010.


