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Badalona, 11/09/2010
Els Castellers de Badalona vam actuar a Badalona, en motiu de la Diada Nacional de
Catalunya, en el marc dels actes que la ciutat organitza a la plaça de la Plana, juntament amb
els Castellers de Cornellà i els Castellers de Barcelona.
Els locals no vam poder atacar el 5d7, castell màxim per a la colla, degut a un seguit
de lesions al tronc del castell, però els micacos vam plantejar una diada tranquil·la sumant
castells de set de cara a properes actuacions on puguem plantejar-nos alçar el nostre màxim
objectiu. El primer castell amb què s’iniciava l’actuació, el 4d7, amb un lleuger tronc, va
restar tranquil i serè durant tota la execució, amb un senzill tremolí que en cap moment va fer
perillar-lo. A segona ronda els locals alçarem un 5d6, per rodar tronc i canalla de cara a
alçar-lo un pis més properament, que va ser realitzat de manera excel·lent. A tercera ronda,
per arrodonir l’actuació, vàrem alçar el 3d7, que, amb més tremolí i moviment que el quatre,
es descarregà sense ensurts. Per acabar els locals alçarem un desacompassat vano de cinc
que, el pilar central, cedí a la sortida del quart.
Esparreguera 12/09/2010
Al dia següent teníem una altra actuació a Collbató amb la colla que exercia com a
local, els Castellers d’Esparreguera. Mancats d’efectius en contrast amb el dia anterior vam
haver de descartar el castell de set pisos. De primer vam alçar un 4d6a senzill que la colla ja
domina a la perfecció i no comportar cap ensurt. A segona ronda, el 3d6a, va rodar de manera
correcta sense comportar més moviment que el de l’entrada de l’enxaneta. Finalment el 2d6
va tancar la ronda de castells.
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