INFORMACIÓ SOBRE ASSEGURANCES I RECOMANACIONS PER A
CASTELLERS “DE SAMARRETA”

Les pòlisses cobreixen els CASTELLERS/ES membres de la colla
Les pòlisses d’assistència sanitària i d’accidents contractades per la CCCC són innominades, és
a dir, que les companyies assumeixen que no hi ha una relació tancada de persones
assegurades. Aquest és un element força singular (hi ha companyies que no l’accepten) i que
ens és molt útil donada la naturalesa del fet casteller, en què el número de persones
participants d’una mateixa colla pot variar molt d’un assaig o una actuació a una altra. Ara bé,
el fet que la pòlissa sigui innominada no vol dir – com sovint encara s’ha malentès – que hi ha
“unes places en blanc” que “cobreixen els espectadors que es posen a la pinya”. La pòlissa
especifica clarament que els assegurats són els membres de les colles castelleres. Si bé és cert
que, donat que són les pròpies colles i la Coordinadora les que donen d’alta els sinistres,
disposem d’un cert marge per determinar qui són, exactament, els membres de les colles.
Ara bé, cal tenir clar que, estrictament parlant, els coberts són els membres de les colles i que
les companyies tenen dret a demanar la documentació complementària que acrediti que una
persona concreta era membre de la colla abans del sinistre. I, per tant, poden negar-se a donar
cobertura a un accidentat en cas que no es pugui acreditar la seva pertinença a la colla. A més,
si les companyies detectessin o sospitessin que hi ha frau en aquest tema –que “colem”
persones del públic, per exemple, com si fossin membres de les colles–, cada cop ens seria més
difícil de mantenir aquest element que ens és fonamental.
Per tant, una persona del públic que s’afegeix a una pinya, de forma espontània o no, no està
coberta per les pòlisses d’assistència sanitària i d’accidents i, en cas d’accident, només te
l’opció de reclamar per la via de la responsabilitat civil.
Al marge d’això, cada colla té el seu propi sistema de gestió d’altes i baixes, de determinar qui
és membre de la colla, però val la pena que es tingui almenys algun tipus de registre o
documentació que es pugui aportar en cas que la companyia asseguradora ho demani.
Més enllà d’aquestes consideracions de caire general, aquest document vol donar algunes
recomanacions sobre com s’han de gestionar de cara a les pòlisses els castellers “de
samarreta” –entenent que tot casteller que té camisa de la colla és perquè efectivament n’és
membre– que eventualment participen en una actuació de la nostra colla, ja sigui perquè en
realitat són membres d’una altra agrupació o bé simplement són persones que tot just acaben
de començar la seva relació amb la colla. Aquestes recomanacions estan especialment
pensades per diades (com pot ser el Concurs, però també d’altres) en què la presència
d’aquests castellers “de samarreta” és especialment abundant.

1. Castellers d’una altra colla que ens donen un cop de mà
En diades grans és força habitual que les colles participants (A) incorporin grups de castellers
que, en realitat, són membres d’una altra agrupació que aquell dia no està a plaça (B).
Generalment aquestes col·laboracions no són individuals o espontànies, sinó que responen a
una dinàmica de bona relació entre les colles (A) i (B). Tot i que en principi no hi d’haver
problema, donat que els castellers de (B) estan igualment assegurats, pensem que el més
recomanable és que en cas que algun d’ells tingui un accident, el sinistre el tramiti la seva colla
pròpia (B), i no la colla (A) que l’”acull”. Es tracta, doncs, d’actuar com si la colla (B) fos a plaça i
hagués fet pinya a la colla (A), cosa que, fins a cert punt, és el que ha passat. Pensem que ferho així facilita la tramitació del sinistre i el seguiment del cas. Al mateix temps, pot evitar
problemes de cara a les companyies si demanen que es documenti que aquella persona és
membre de la colla (en cas contrari, si la colla (A) dóna d’alta el sinistre, quan se li demani que
certifiqui la pertinença del casteller a la colla llavors haurà de dir que en realitat és membre de
(B)... i caldria esperar la resposta de la companyia).

2. Castellers nous
En aquest tipus d’actuacions també és força freqüent que a plaça contem amb la col·laboració
de persones que no són membres de la nostra colla (o almenys encara no) ni de cap altra. Són
simpatitzants, gent de l’entorn, parents, entitats de la població... que aquell dia han decidit
donar-nos un cop de mà. Evidentment, aquesta col·laboració és molt interessant perquè no
només tenim un reforç per aquell dia, sinó que és probable que algunes d’aquestes persones
acabin convertint-se en membres de la colla en el futur.
Ara bé, estrictament parlant aquests castellers no estan coberts per l’assegurança. Si ens
limitem a donar-los una samarreta i posar-los a la pinya estarem cometent una imprudència
important. I una imprudència en més d’un sentit, perquè no només no estan coberts sinó que
potser no han rebut el mínim de consells de prevenció necessaris per saber com actuar a la
pinya.
Per tant, recomanem dur a terme les següents accions (que algunes colles ja apliquen):
-

-

No repartir samarretes a cap persona que no hagi passat, com a mínim, per un assaig
de la colla (tot i que seria interessant exigir un número superior d’assajos).
Assegurar-se que aquesta persona ha rebut les instruccions de seguretat mínimes (val
la pena fer, en el marc dels assajos o prèviament, alguna sessió específica per aquestes
persones, incloent-hi un passi del vídeo del “Fem pinya”, per exemple).
http://www.cccc.cat/que-fem/Prevenciolesions/FemPinya
Fer signar a aquestes persones un document que posi per escrit la seva voluntat de
participar en l’activitat castellera de la colla i una declaració de coneixement dels riscos

vinculats. Aquest document s’ha de signar dies abans de l’actuació en qüestió (pot ser
en acabar l’assaig en el què ha participat).
Aquest document és fonamental perquè, d’una banda, pot servir com a exoneració de
responsabilitat per la colla en cas que una d’aquestes persones volgués reclamar després d’un
accident, però de l’altra estableix una vinculació entre el casteller “de samarreta” i la colla
anterior a l’eventual accident que, de cara a les companyies asseguradores, ens permetria
argumentar que són membres nostres i per tant podrem donar d’alta un sinistre amb més
tranquil·litat. Totes les colles disposeu ja d’un model per a aquest document que us vam fer
arribar en la darrera edició del Concurs, molt similar al què ja es fa servir per la canalla. Cada
colla el pot adaptar tenint en compte que aquest registre ha de ser diferent del que faci servir
per als membres “definitius” de l’agrupació.
Altres elements recomanats, com ara l’obligatorietat que els castellers “de samarreta” hagin
participat en un o diversos assajos, o simplement el fet de tenir un cert control de les persones
que ens acompanyen a plaça amb els nostres colors també redunden en una millor gestió de la
colla a tots els nivells.

Gràcies i a gaudir de l’actuació!
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