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ELS CASTELLS / CASTELLERS DE LLEIDA

Exportant Lleida i la
cultura del país a la
Festa Catalana

AGENDA
Divendres 12 de juliol:
ESCOLA DE CASTELLS
20 H: LOCAL DELS
CASTELLERS DE LLEIDA

Primera sessió de la nova escola. Entrada gratuïta.
Diumenge 14 de juliol:
XIV ANIVERSARI CASTELLERS
DEL POBLE SEC

12 h: carrer Blai, Barcelona
Actuació dels Castellers de Lleida, Castellers del Poble Sec i Castellers de Sant
Cugat

] La colla lleidatana descarrega a
l’actuació castellera de Barcelona
un 2 de 7, un 5 de 7 i un 3 de 7

RESULTATS
5, 6 I 7 DE JULIOL
BARCELONA

Minyons de Terrassa: 2d7, 4d7a, 5d7
TARRAGONA

L’actuació dels Castellers de Lleida
dissabte passat a Barcelona va ser
una de les més fotografiades de la
seva història. El lloc triat: l’avinguda
de la Catedral. Els companys: els
Castellers de Barcelona. El públic:
centenars d’estrangers de nombrosos països. I el motiu: la Festa Catalana, una iniciativa que l’Ajuntament
de Barcelona que té per objectiu donar a conèixer la cultura catalana i
els castells als turistes de la ciutat.
El tret de sortida de la festa la van
donar els Gegants del Raval, que
van fer diversos balls entre ronda
i ronda castellera. Abans de tirar
amunt cada castell, el presentador
de l’acte explicava en català, castellà, anglès i francès una mica de
context casteller, a més dels castells
que s’anaven fent. De fet, va ser una
primera aproximació al món casteller per a molts dels assistents.
Per donar la benvinguda al públic, molt entusiasmat durant l’actuació, els de la camisa bordeus van
fer dos pilars de quatre, al mateix
temps que els barcelonins. Després,
els de Ponent van descarregar la
quarta torre de set de la temporada,
un 5 de 7 i un 3 de 7.
Finalment, van triar un vano de

Castellers de Vilafranca: 3d9f, 4d9f, 4d8a,
P7f
Xiquets de Tarragona: 3d8, 2d8f, 4d8,
2 P5

cinc per acomiadar-se. Va ser una
actuació força àgil, que fa preveure
que molt aviat portaran a plaça castells superiors.
Pel que fa als locals, van oferir
una clàssica de vuit: un 3 de 8, una
torre de 7 i un 4 de 8. Una gran actuació que van tancar amb dos pilars de 5.

BARCELONA – FESTA CATALANA

Castellers de Barcelona: 2 P4, 3d8, 2d7,
4d8, 2 P5
Castellers de Lleida: 2 P4, 2d7, 5d7, 3d7,
Vano de 5
BARCELONA

Castellers de Sabadell: 3d8, 2d8f, 4d8,
Vano de 5
Castellers de Sants: 5d8, 3d9f c, 2d8f, P7f,
P4
Colla Jove Xiquets de Tarragona: 5d8,
3d9f, 4d8, 2 P5, 4 P4

Diumenge continua
el Barcelona Tour
Els Castellers de Lleida faran diumenge la propera actuació del seu
particular Barcelona Tour d’aquest
estiu, després d’anar a Sant Cugat i a
la capital catalana. Aquesta setmana
els lleidatans tornaran a Barcelona
en el XIV Aniversari dels Castellers
del Poble Sec.
A més dels amfitrions, hi haurà
els Castellers de Sant Cugat. L’actuació es farà el 14 de juliol a les 12 del
matí al carrer Blai, un espai del qual
els lleidatans guarden molt bon record, donat que l’any passat hi van
descarregar la primera clàssica de la
temporada.
La colla bordeus espera que
aquest any també puguin assolir
aquí grans èxits Anna Jordà

MATARÓ

Capgrossos de Mataró: 5d7, 4d8, 4d7a,
P5, 2 P4
BARCELONA

Capgrossos de Mataró: 3d7, 4d7, 2d6, P5
VIC

Capgrossos de Mataró: P4cam, 3d8, 4d8,
2d7, Vano de 5
Castellers de la Vila de Gràcia: P4cam,
3d8, 2d8f, 4d8, 2 P5
Sagals d’Osona: P4cam, 4d8, 3d8, 2d7,
2 P5
BARBERÀ DEL VALLÈS

ESTHER VILLORIA

Moment de l’actuació dels Castellers de Lleida el dissabte a Barcelona

◗ Comença l’Escola

◗ Exhibició al Congrés Europeu d’Agricultura

de Castells per al
jovent, el divendres

Aquest divendres a les vuit del
vespre es posa en marxa la nova Escola de Castells al local dels Castellers de Lleida. Es tracta d’una iniciativa gratuïta que dirigeix un grup de
sis joves castellers i castelleres de la
colla bordeus amb l’objectiu de difondre el fet casteller a tothom, però en especial atenció al jovent de 16
a 30 anys.
Fins al mes d’octubre, cada divendres de vuit a nou es farà un taller
didàctic amb explicacions i sobretot jocs per aprendre tècnica, història, estructures i seguretat de manera divertida. Després de les sessions,
les persones que participin als tallers
podran practicar allò que han après
a l’assaig general de la colla, de les
nou a les onze de la nit.

Castellers d’Esplugues: P4, 4d7, 4d7a,
3d7, P5
Castellers de Sabadell: 3 P4, 3d8, 2d8f,
4d8, Vano de 5
Xics de Granollers: 2 P4, 2d7, 4d8, 5d7,
P5

Els Castellers de Lleida van fer
ahir una exhibició al Campus de
Cappont de la Universitat de Lleida
dins les activitats programades en
el Congrés d’Agricultura de Precisió que se celebra aquesta setmana. Amb l’actuació, la colla de la
camisa bordeus va donar a conèixer aquesta antiga tradició catalana als 300 inscrits i ponents de tot
el món que participen al congrés.
El públic va quedar impressionat,
ja que per molts era la primera vegada que veien en directe una actuació castellera.
Els lleidatans van començar la

ESTHER VILLORIA

Un grup de sis joves castellers i castelleres dirigeixen la iniciativa

seva actuació amb dos pilars de
quatre –un d’ells aixecat per sota, i després van continuar amb un
3 de 6, una torre de 6 i un 4 de 6
net. Per últim, van acomiadar-se
amb dos pilars de quatre amb collaboració de part del públic, que
no va dubtar a donar un cop de
mà als castellers.

Informació pràctica de l’Escola de Castells:
Horaris: Divendres de 20 h. a 21 h.
A partir del 12 de juliol fins a l’octubre.
Lloc: Local dels Castellers de Lleida.
Preu: Gratuït

