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7è- Castellers Lleida- 1049 (-2) punts: Lleida va des-
tacar amb un 4/8(d), seguit d’un 2/8f(d), a la tercera van
intentar un 3/8(id), a la quarta ronda un P/6(c) i a la últi-
ma ronda van tornar a intentar el 3/8(d), ara carregant-lo.

La torre de 8 amb folre descarregada  dels Castellers de Lleida

8è- Castellers de Barcelona- 1049 (-3) punts: Els
barcelonins van començar amb un 3/8(d), acompanyat
d’un 2/8f(d), a la tercera ronda van intentar carregar un
4/9f(i) però no va poder ser, per últim van fer un 4/8(d).

2 de 8 amb folre descarregat, va ser el castell més destacat.

9è- Xiquets de Tarragona- 988 (-0) punts: E l s
matalassers van realitzar un paper molt poc destacat, el
2/8f(c) no el van pogué descarregar, això va obligar ha
executar a la següent ronda un 4/8(d), seguit d’un 3/8(d).

2 de 8 amb folre que és va quedar amb carregat.

10è- Xicots de Vilafranca- 682 (-4) punts: Els Xicots
van començar bastant forts, amb un 4/8(d), a les dues
següents rondes van intentar el 2/8f(id), i per finalitzar
van executar un 5/7(d) i un 2/7(c).

Els Xicots van protagonitzar un 4 de 8 carregat i descarregat.

11è- Castellers de Sabadell- 622 (-0) punts: Els
verds era la primera vegada que entraven a concurs,
durant la seva actuació han executat tres castells de set
el primer 5/7(d), el segon 2/7(d) i per últim el 3/7ps(d).

La torre de set de Sabadell descarregada

12è- Marrecs de Salt- 622 (-2) punts: Els de Salt van
executar quatre castells començant amb un 2/7(d),
seguit d’un intent de 3/8(i), a la quarta van protagonitzar
un 5/7(d), i la seva actuació va acabar amb 3/7ps(d).

El 3 de 7 aixecat per sota dels Marrecs de Salt.
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