
Lleida viu el sisè 4de8 de 
Castellers de Lleida del 2017 
Aquesta diada també va comptar amb la participado 
de Minyons de l'Arboç, Castellers d'Altafulla i la 
formació valenciana Ball dels Locos de l'Olleria 
Els de la capital del Segrià 
van fer una completa 
actuació amb un castell de 8 
i de la gamma alta de set 

Castellers de Lleida va actuar, el 
passat dissabte, 28 d'octubre, en 
el marc de la seva Diada. Van es-
tar acompanyats per Minyons de 
l'Arboç, Castellers d'Altafulla, i la 
formació valenciana el Ball dels 
Locos de l'Olleria. 

La Colla bordeus va obrir la pri-
mera ronda, celebrada a la Plaça 
Paeria de la capital del Segrià, 
amb el l'onzè 4de7 amb agulla, 
demostrant que tenen la cons-
trucció ben dominada. Seguida-
ment, van completar, al primer 
intent, el sisè 4 de 8 del 2017. 
Aquest carro gros - n o m que se li 
dóna en l'argot casteller-va pujar 
molt bé de mides i van haver-lo 
de treballar mínimament. En ter-
cera ronda, van descarregar un 
5de7, el novè d'aquest curs, el 
qual es va mantenir tranquil i pa-
rat. A continuació, en la ronda de 
pilars i per a finalitzar l'actuació, 
van aixecar dos pilars de 5 simul-
tanis, un d'ells aixecat per sota; 
quatre pilars de 4, i un pilar al 
balcó. 

Pel que fa a la colla Minyons 
de l'Arboç, va completar un 3de6, 

una torre de 6, un 3de6 amb agu-
lla, i un pilar de 4. 

D'altra banda, Castellers d'Alta-
fulla va descarregar un 3de6 amb 
agulla, una torre de 6, un 4de6, i 
un pilar de 4. 

La muixeranga del municipi 

valencià de l'Olleria, anomenats 
el Ball dels Locos, també van ser 
presents a Plaça Paeria i van aixe-
car les figures de la Sénia i la To-
rreta. 

Cal destacar que el 4de8 dels 
lleidatans va ser la principal cons-

trucció que es va poder contem-
plar en la Diada de Castellers de 
Lleida, dins d'una jornada àgil i 
que va veure com totes les colles 
descarregaven quasi tots els seus 
castells sense que haguessin de 
patir entrebancs. 

J. Giné / 4de8 descarregat per Castellers de Lleida a Plaça Paeria aquest passat dissabte a la tarda 
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