INFORMACIÓ
ASSEGURANÇA
I CASTELLS
A continuació presentem una sèrie de recomanacions i informació que
considerem important de recordar respecte les cobertures de
l'assegurança. Us animem a tenir-les sempre en compte però
especialment de cara a aquelles actuacions més grans en què portem
suport que no són pròpiament casteller de la colla.

1

MEMBRES DE LA COLLA
Les pòlisses cobreixen els membres de les colles i les
companyies tenen dret a demanar la documentació
complementària que acrediti que una persona concreta era
membre de la colla abans del sinistre.
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EL PÚBLIC NO ÉS CASTELLER
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.
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CASTELLERS ALTRUISTES
En el cas d'un casteller/a que es posa a la pinya d'una altra
colla i pateix un accident, recomanem que tramiti el sinistre
amb la seva pròpia colla. Fer-ho així facilita la tramitació
del sinistre i el seguiment del cas.
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CASTELLERS NOUS
Simpatitzants, gent de l’entorn, parents, entitats de la
població... 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.

5

RECOMANACIÓ 1
No repartir samarretes a cap persona que no hagi passat,
com a mínim, per un assaig de la colla (animem a que sigui
més d'un).
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RECOMANACIÓ 2
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).
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RECOMANACIÓ 3
Fer signar un document (per exemple, en acabar l’assaig
en el què ha participat) que posi per escrit la seva
voluntat de participar en l’activitat castellera de la colla
i una declaració de coneixement dels riscos vinculats.
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MÉS INFORMACIÓ
Més informació a www.cccc.cat i a coordinadora@cccc.cat
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