
Castellers de Lleida protagonitza 
la millor actuació de la temporada 
a Mataró 
Els de la capital del Segrià 
van fer una excel·lent 
actuació completant una 
clàssica de 8, és a dir: un 3 
de 8, un 4 de 8 i una torre 
de 7. 

Castellers de Lleida va actuar, 
com ja és tradicional, en el marc 
de la Diada Memorial Mariona 
Galindo Lora, celebrada el passat 
diumenge, 12 de novembre. Van 
estar acompanyats per Capgros-
sos de Mataró, la formació amfi-
triona, i la Colla Castellera de Fi-
gueres. 

Després dels pilars caminants 
aixecats per cada formació, la 
Colla bordeus va obrir la primera 
ronda, celebrada a la Plaça San-
ta Anna de la capital del Mares-
me, amb el segon 3de8 del 2017, 
descarregant-lo al primer intent. 
Seguidament, van completar el 
setè 4de8 de la temporada, de-
mostrant que tenen el carro gros 
- n o m que se li dóna en l'argot 
casteller- ben dominat. En terce-
ra ronda, van encarar, amb corat-
ge i confiança, el seu objectiu: 
acabar la diada amb una clàssica 
de 8. Només faltava descarregar 
la torre de 7. Aquesta construc-
ció va pujar bé, però va anar tan-
cant-se als pisos superiors i els 
de la Terra Ferma van haver-la de 
començar a treballar. No obstant 
això, ho van aconseguir: clàssica 
de 8 a la butxaca. A continuació, 
en la ronda de pilars i per a finalit-
zar l'actuació, van aixecar un tres 

pilars de 5 - d o s descarregats i un 
intentat-, un pilar de 5, i quatre 
pilars de 4. 

Pel que fa a Capgrossos de Ma-
taró, la colla amfitriona va com-
pletar un una torre de 8 amb folre 
parada, un 3de9 amb folre molt 
sòlid, un 4de8 parat, quatre pilars 
de 5, i 10 pilars de 4. 

D'altra banda, la Colla Castelle-
ra de Figueres va descarregar un 
3de7, amb molt bones mides; un 
3de7 amb agulla, el qual va pujar 
serè, un 4de7, un pilar de 5, i un 
pilar de 4. 

Cal destacar que els lleidatans 
van ser els que més contents van 
marxar de la Plaça Santa Anna 
després d'aconseguir la clàssi-
ca de 8, en una diada molt àgil i 
que va veure com totes les colles 
descarregaven quasi tots els seus 
castells sense entrebancs. 

AGENDA 
Dissabte 18 de novembre 
18:00 hores 

Lleida 
La Plaça del Pati de les Comè-
dies, situat al costat de l'IEl 
de la capital del Segrià, re-
brà l'actuació de la Colla 
bordeus, la qual donarà per 
finalitzada la temporada cas-
tellera d'aquest 2017. 

CdL / 3de8 descarregat per Castellers de Lleida a Mataró 

Tancament de la temporada amb el 
tradicional sopar de germanor 
Castellers de Lleida tanca aquest 
cap de setmana la temporada 
2017, i ho farà amb el tradicio-
nal sopar final, que se celebrarà 
aquest dissabte, 18 de novem-
bre, a partir de les 21:00 hores, al 
Pavelló municipal de La Bordeta, i 
que també comptarà amb la par-
ticipació d'autoritats de l'Ajunta-
ment de Lleida i de la Diputació. 
En el decurs d'aquest sopar, 
l'apartat estrictament gastronò-
mic es complementarà amb actes 

i divertiments diversos, com ara 
toro mecànic, castells inflables, 
actuacions - també de la canalla 
de la colla-, un complet repàs 
gràfic de la temporada castelle-
ra, música, i el lliurament de 'ti-
tots' de reconeixement a diversos 
membres de la colla, entre altres. 
I prèviament al sopar, la Plaça del 
Pati de les Comèdies de la capital 
del segrià acollirà, a les 18 hores, 
la seva darrera actuació castellera 
pública d'enguany. X. Planes / Sopar de fi temporada de l'any passat, celebrat al Pavelló Municipal de Magraners 
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