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Pocs minuts després del
migdia, amb una plaça ple-
na, la pinya de la Colla Jove
alçava les mans i descarre-
gava el primer castell del
dia, un 5 de 8. Seguida-
ment, els Xiquets del Serra-
llo es col·locaven al centre
de la plaça per obrir la seva
actuació amb un 3 de 7 que
tampoc tingué cap proble-
ma. Els Xiquets de Tarrago-
na, amb ganes de començar
a fer castells de gamma ex-
tra, van fer la seva primera
torre de 8 amb folre de la
temporada. Els Castellers
de Sant Pere i Sant Pau, per
la seva banda, tancaven ron-
da igualant el castell dels
blaus amb un 3 de 7. La se-
gona ronda, va escalfar més
l’ambient entre colles. Els li-
les unien forces per aixecar
el segon 3 de 9 amb folre
que, a més, va ser el primer
descarregat de la tempora-
da. Els serrallencs continua-
ven la diada aixecant el pri-
mer 4 de 7 amb l’agulla
descarregat de l’any. Els
matalassers en plena eufò-
ria aixecaven el seu primer
3 de 9 amb folre de la tem-
porada. L’ambient augmen-
tava i els càntics de les co-
lles anaven a més. Els verds
que eren els encarregats de
tancar ronda, no es van vo-
ler quedar fora de la festa i

descarregaven el seu pri-
mer 4 de 7 amb l’agulla de
l’any. L’última ronda, amb

una plaça cada vegada
menys plena, a causa de les
altes temperatures, va ence-

tar-se amb la torre de 8 amb
folre de la Jove. Els del Se-
rrallo, després de descartar

fer el 5 de 7, van descarre-
gar el 4 de 7. Els ratllats,
per la seva banda, van tan-

car amb un 4 de 8. Final-
ment, els de Sant Pere i
Sant Pau van posar punt i fi-
nal a la diada de festa major
petita, també, amb un 4 de
7. L’acomiadament conjunt
es va fer amb pilars de 5, la
Jove va descarregar 3, els
Xiquets de Tarragona 2 i els
del Serrallo i Sant Pere i
Sant Pau un cadascú.

Els caps de colla parlen
El cap de colla de la Jove,
Jordi Crespo, es va mostrar
satisfet «d’haver descarre-
gat  el 3 de 9 amb folre a la
plaça de les Cols, ja que te-
nia moltes ganes». També
va voler remarcar que «la
Jove està pel bon camí». De
cara a noves fites, Jordi
Crespo situa el 4 de 9 amb
folre com a proper objectiu.
Jordi  Mallol, dels Xiquets
del Serrallo, adjectivava l’ac-
tuació de «molt positiva» i
que descarregar el 4 de 7
amb agulla «era el que vení-
em a fer», mentre que el 5
de 7 serà l’objectiu per San-
ta Tecla. Jeroni Bru, dels Xi-
quets de Tarragona, es mos-
trava alegre després de
l’actuació i anunciava que
s’havien fet «dos passos
amb un», també va dir que
«tenia la convicció de que
arribàvem, el 3 ens l’hem
cregut». També va parlar de
que el que esperen és des-
carregar el 5 de 8 i el 3 de
9 amb folre en una mateixa
diada, alhora que descarta
que hi hagi més castells de
9 aquest any. Juan Manuel
de Arcos, dels de Sant Pere
i Sant Pau, es va mostrar sa-
tisfet pels castells assolits i
per la resposta de la nova
canalla, assegurant que ara
el que toca és «treball, tre-
ball i treball».

La Jove i els Xiquets descarreguen el 3 de 9
amb folre per la diada de Sant Magí

La plaça de les Cols va
acollir ahir la diada
castellera de Sant Ma-
gí, on les quatre colles
van sortir satisfetes de
l’actuació.

Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo descarreguen el primer 4 de 7 amb agulla de l’any

Les quatre colles assoleixen els objectius marcats en una de les millors diades dels últims anys
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A dalt a l’esquerra, la Jove i a la dreta el dels Xiquets. Sota a l’esquerra, el 4d7a del Serrallo i a la dreta, el de Sant Pere i Sant Pau.
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