Nou castell de 7 a domicili pels Castellers de Badalona
Els micacos han descarregat el 3de7 a Sant Vicenç dels Horts
Els Castellers de Badalona s'han desplaçat aquest diumenge a Sant Vicenç dels
Horts, on han actuat a la diada del I Aniversari dels Carallots, la colla d'aquesta la
població, acompanyats també pels Castellers de les Roquetes, amb qui encara no
havien coincidit a plaça.
Tot i patir força baixes de darrera hora, els micacos no s'han arronsat i han volgut
acompanyar la seva primera visita a la població del Baix Llobregat amb una bona
actuació. Després del Pilar de 4 caminat d'entrada, la colla badalonina ha
descarregat de manera impecable un 4de6 amb agulla a la primera ronda.
A segona, els de la camisa micaco han volgut atacar el castell més important de la
cita, el 3de7. L'estructura ha pujat amb algun problema de mides, que ha acusat
especialment el pis de segons, fent que es desmuntés amb l'acotxador col·locat. A
ronda de repetició, la Colla Micaco ha apostat per recuperar sensacions amb un 2de6
que s'ha descarregat sense problemes.
La tercera ronda ha donat una nova oportunitat als micacos per assolir el 3de7.
Després de canviar l'orientació del castell i amb millor mides, aquest cop el castell
s'ha pogut treballar de manera més còmode i ha permés que es descarregués
fàcilmens. Un castell que confirma les bones sensacions que van mostrar a la XVII
Diada de Festes de Maig. Els micacos han acabat la seva actuació descarregant 2
Pilars de 4 simultanis.

Resum
Diada I Aniversari Carallots de Sant Vicenç dels Horts
12h Plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts
Resultats:
Carallots de Sant Vicenç dels Horts: Pde4cam, 4de7, 2de6, id3de6a, 3de6a, Vde5
Castellers de Badalona: Pde4cam, 4de6a, id3de7, 2de6, 3de7, 2Pde4
Castellers de les Roquetes: Pde4cam, 4de6, id3de6, 3de6, id3de6a, 3de6a, Pde4
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