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DE 20086

diarimés

13è- Castellers de Terrassa- 610 (-4) punts: Els de
color turquesa han realitzat un 2/7(d), seguit d’un intent
desmuntat del 4/8(id), a la tercera un 3/7ps(d), a la quar-
ta van tornar a intentar el 4/8(i) i per últim un 4/7a(d).

El 4 de 7 amb l’agulla descarregat pels castellers de Terrassa.

14è- Nens del Vendrell- 588 (-4) punts: Una actuació
de sis i de set van fer els del Vendrell, van iniciar amb un
2/7(d), seguit d’un 5/7(d), un intent del P/6(i), a la quar-
ta un 4/7a(d) i finalment un altre intent del P/6(i).

Els Nens del Vendrell van descarregar un 5 de 7.

15è- Castellers de Vila de Gràcia- 578 (-0) punts:
Vila de Gràcia, que venia per quarta vegada al concurs,
va fer tres actuacions, primer un 5/7(d), a continuació un
4/8(c) i finalment d’un 4/7a(d).

4 de 8 solament carregat dels Castellers de Vila de Gràcia.

16è- Sagals d’Osona- 523 (-0) punts: Els de la plana
de Vic van fer una actuació totalment basada en castells
de set amb un 5/7(d), seguit d’un 3/7 aixecat per sota(d),
i per finalitzar van realitzar un 4/7 amb l’agulla(d). 

El 3 de 7 aixecat per sota dels Sagals d’Osona descarregat.

17è- Xiquets del Serrallo- 432 (-2) punts: Els Xiquets
del Serrallo van fer una actuació modesta van començar
amb un 5/7(d), seguit d’un 4/7a(c), a la tercera ronda van
executar un 3/7(d) i per últim l’intent d’un 2/7(i).

El 5 de 7 millor castell carregat i descarregat pels X. Serrallo.

18è- Castellers de Sant Pere i Sant Pau- 403 (-4)
punts: Els de SPiSP han actuat en totes les rondes
començant amb un 4/7a(d), en la segona un 3/7(id), con-
tinuant amb 4/7(d), 3/7(d), i acabant amb un 2/7(id). 

El 4 de 7 de Sant Pere i Sant Pau que és va carregar i descarregar.
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