
Els Caste-
llers de
Barcelona
no se’n van
sortir en
l’atac al 5
de 9 que
ahir van
fer a la pla-
ça Valentí

Almirall de Barcelona en
el marc de les festes del
Clot. Era la segona temp-
tativa dels barcelonins so-
bre aquesta exigent gam-
ma extra. La primera va
ser el 8 d’octubre a Gràcia
i, en aquella ocasió, al cas-
tell li faltava cuina i es va
haver de desmuntar.

Ahir, el 5 de 9 va arri-
bar a plaça amb bons as-
saigs, però l’intent, fet en
primera ronda, es va tor-
nar a mostrar poc quallat.
No es va lligar bé, va pujar
amb molts nervis i va cau-
re tot just començar. Ado-
lorida, la colla va reaccio-
nar amb enteresa i va sor-
tir de plaça amb el 4 de 9.
Hi va haver desencís, però
bona feina i experiència
acumulada en clau de fu-
tur.

Paral·lelament, a Gra-
nollers hi tenia lloc la dia-
da dels Xics de Grano-
llers, que hi van descarre-
gar el primer 7 de 8 del
seu historial. L’actuació
es va saldar amb un solita-
ri castell de 9 pisos, el 3 de
9 que els Minyons de Ter-
rassa hi van descarregar
en segona ronda i que era
prova del 3 de 10 que vo-
len portar a plaça diu-
menge que ve en la seva
diada, l’última gran cita

de l’any casteller. La se-
qüència va deixar bones
sensacions (fa cinc anys
que a la colla no li cau el 3
de 9).

Atenció, però, perquè
els Minyons podrien
acompanyar el castell de
10 ni més ni menys que
amb el 2 de 8 net. Ja fa
setmanes que l’estan tre-
ballant i amb uns resul-
tats notables que es van
ratificar divendres a l’as-
saig, descarregant el cas-
tell sencer amb la xarxa
de protecció.

Van completar el car-

tell a la plaça de la Porxa-
da de Granollers els Cas-
tellers de Sants, que van
tenir en el 5 de 8, amb un
tronc renovat respecte de
l’any passat, el seu millor
castell. Els borinots tam-

bé seran a Terrassa (on
esperen portar-hi el 2 de
9), amb els Minyons i amb
els Capgrossos de Mataró,
que ahir van actuar a casa
en la diada en memòria de
Mariona Galindo.

Els mataronins van
executar un 3 de 9 de
molt bona factura. Estan
en plena forma i diumen-
ge que ve la seva intenció
és repetir el mateix pro-
grama de gamma extra

amb què van lluitar per
Tots Sants. L’altra cons-
trucció de 9 de la jornada
va ser el 4 de 9 que els
Castellers de la Vila de
Gràcia van descarregar
en pròpia plaça. ■

Minyons i Capgrossos amb el 3 de 9 i Sants amb el 5 de 8 preparen la diada de diumenge que ve a
Terrassa, l’última gran cita de l’any. Barcelona falla en el seu segon atac a la ‘supercatedral’

Escalfant motors

El 3 de 9 dels Minyons de Terrassa ahir a Granollers era el 19è de la colla enguany. Els
Capgrossos de Mataró també van fer el 3 de 9 en pròpia plaça
■ MINYONS DE TERRASSA / CAPGROSSOS DE MATARÓ

Minyons de
Terrassa:
2/8f, 3/9f, 4/8, P/7f
Castellers de Sants:
2/8f, 3/8, 5/8, P/6
Xics de Granollers:
3/8, id7/8, 7/8, 4/8(c), P/5

bBarcelona
Castellers de Barcelona:
i5/9f, 4/9f, 3/8, 6P/4
Castellers de Sabadell:
i4/9f, 5/7, 7/7, P/5
Bordegassos de Vilanova:
4/7a, id5/7, 5/7, 2P/4

bMataró
Capgrossos de Mataró:
2/8f, 3/9f, 4/8, 4P/5
Castellers de Lleida:
3/8, 4/8, 2/7, 3P/5(1c)
Colla Cast. de Figueres:
3/7, 3/7a, 4/7, P/5

bBarcelona
Castellers Vila de Gràcia:
2/8f, 4/9f, 7/8, 3P/5
Sagals d’Osona:
3/8, 2/7, 5/7, iP/6, 2P/4
Castellers del Poble Sec:
3/7, 4/7a, 4/7, P/5

bSant Cugat del Vallès
Castellers de Sant Cugat:
4/8, 5/8, 9/7, 4P/4
Tirallongues de Manresa:
3/7, 4/8, 5/7, P/5
Castellers de Badalona:
5/7, 4/7a, 4/7, P/5

Minyons de Terrassa
Castellers de Sants
Capgrossos de Mataró

DIUMENGE, 19 DE
NOVEMBRE

TERRASSA. 39 DIADA
DELS MINYONS DE
TERRASSA

Recomanem

12.00 h. PLAÇA VELLA

DISSABTE 11

DIUMENGE 12

Altres
actuacions

bGranollers
Xics de Granollers:
3/7, 5/7, 4/7, 2P/4
Colla C. de Madrid:
4/6, id3/6a, 3/6a, id2/6, 2/6, P/4

Granollers
Plaça de la
Porxada

Joan
Beumala
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