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diarimés

1r- Castellers de Vilafranca- 5.997 (-4) punts: Els
vilafranquins van fer un paper destacat, com s’esperava.
A la primera ronda un 4/9fa(d), a la segona un P/8fm(d),
a la tercera un 2/8(c) i per l’últim un 4/9(c). 

El 2 de 8 carregat, una mica després va fer llenya.

2n- Colla Vella dels Xiquets de Valls- 2619 (-5)
punts:   La Vella va realitzar un paper fluix, començant
amb un P/8 fm(c), seguit d’un 5/9f(c) i realitzant dos
intents del 4/9fa.

Pilar de 8 amb fm de la Vella que no va poder ser descarregat

3r- Colla Joves Xiquets de Valls- 2046 (-6) punts: La
Jove de Valls ho va intentar fins l’últim moment, però els
castells no van sortir com esperaven. Els castells van ser
els següents: 5/9f(i), 3/9f(d), 2/8(i), 4/9f(c) i 5/8(d)

El 5 de 9 amb folre de la Jove de Valls que va  quedar en intent.

4t- Capgrossos de Mataró- 1799 (-4) punts: Els de
Mataró van tornat a repetir el 4t lloc, ara realitzant un
3/9f(d), i intentant en dos rondes un 4/9f, a la quarta
ronda han executat un 5/8(d) i a l’última un 2/8f(d).  

El 3 de 9 amb folre descarregat dels Capgrossos de Mataró

5è- Colla Jove Xiquets de Tarragona- 1713 (-0)
punts: La Jove de Tarragona va realitzar un molt bon
paper amb un 2/8f(d), seguit del gran 3/9f(d) i acompan-
yat d’un 5/8(c) que no s’ha pogut descarregar.

2 de 8 amb folre que de nou han carregat i descarregat.

6è- Castellers de Sants- 1388 (-0) punts: Sants va
executar a la primera ronda un 2/8f(d), i a la segona va
aconseguir per primera vegada a la seva història carre-
gar un 3/9f(c), l’últim castell va ser un 4/8(d).

Els Castellers de Sants fent història amb el 3 de 9 folre carregat.

textos: Xavier Balsells

***Tarragona 1138  5/10/08  22:01  Página 3


