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Èxit de participació a la 1a Diada de
Colles Castelleres del Bages
Amb la participació de les quatre colles de la comarca

La jornada va finalitzar amb un castell conjunt. Foto: Castellers Bages

Aquest dissabte a la tarda es va celebrar la primera diada de colles castelleres del Bages, a la
Plaça Major de Manresa. Hi varen participar les quatre colles de la comarca, els Tirallongues de
Manresa, els Salats de Súria, els Castellers de Santpedor i els Picapolls de la Gavarresa.
Els Tirallongues, que portaven a plaça una actuació molt ambiciosa, es varen encallar amb el
primer Castell, el 5 de 7, que el varen intentar en dues ocasions. En segona ronda els de la
camisa ratllada varen fer un 3 de 7 solvent i en tercera ronda varen provar la torre de 7, que va
caure quan faltava poc per coronar. En ronda de repetició varen aconseguir el 4 de 7. En ronda
pilars varen acomiadar la diada amb un pilar de 5.
Els Salats, per la seva banda, varen començar amb un 3 de 7, el primer de la temporada dels de
Súria i el més matiner de la seva historia. En segona ronda varen fer el 5 de 6 i en tercera ronda
el 4 de 6, tots els castells amb molta seguretat. En ronda de pilars varen fer un pilar de 4.
Els castellers de Santpedor varen engegar amb un 3 de 6 amb agulla, després varen carregar el
5 de 6 i varen acabar amb un 4 de 6 amb agulla. Els de camisa groga varen acabar amb 2 pilars
de 4 simultanis la primera actuació d'enguany, que els va deixar molt bones sensacions.
Els Picapolls de la Gavarresa varen coronar el 4 de 6 en primera ronda, per després carregar el
4 de 6 amb agulla, un castell molt treballat per tots els membres de la colla. En tercera ronda
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varen carregar per primera vegada en la seva historia un 3 de 6. En ronda de pilars varen
carregar un pilar de 4. Al final de l'actuació els Picapolls varen mostrar la seva alegria per la millor
actuació que havien aconseguit mai.
Just després de la tercera ronda de castells, i abans de la ronda de pilars, es va fer un castell de
germanor, un 4 de 6 on hi havia un membre de cada colla a cada pis del castell, al igual que al
pom de dalt, amb els dos dosos, l'acotxador i l'enxaneta, que es composa també amb un
membre de cada colla.
Un cop acabada l'actuació castellera es va fer una ballada de polca multitudinària, i tot seguit un
cercavila amb batraques des de la Plaça Major fins al local dels Tirallongues, on hi va haver sopar
per totes les colles i fi de festa.
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